
 
 

Layout de Arquivo de Importação – Contas Anuais 

 

CONFIGURAÇÃO: 

Assunto: Layout do arquivo de importação de dados para controle das contas anuais de governo 

Arquivo de dados para envio: contas_anuais.xml 

Esquema de validação do arquivo de dados: contas_anuais.xsd 

 

REVISÕES DO DOCUMENTO: 

Versão Data Autor Descrição 

1.0.0 09/10/2016 Vinícius José Miranda Versão inicial 

1.1.0 14/11/2016 Vinícius José Miranda 

Alteração na regra do campo <classificacaoFuncionalProgramatica>. A classificação 
funcional programática, utilizada no quadro 02, deverá ser composta por 38 ou 42 
caracteres conforme regra associada. Ressaltando que esta última possibilidade 
deve ser utilizada quando a ação for informada com 8 caracteres. 

1.2.0 14/11/2016 Vinícius José Miranda Inclusão da tabela de códigos dos jurisdicionados (Anexo) 

 

Descrição do elemento pai = <remessa> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoOrgao> Código identificador do órgão. Inteiro Verificar Tabela fornecida 
pelo TCE/RN. 

- Sim 

<cpfGestor> CPF do gestor responsável pelo 
órgão. 

Caractere O CPF deve fazer parte do 
anexo 42 do órgão 

Campo formado por 11 dígitos. Sem formatação de 
pontos e traços. 

Sim 

<tipoRemessa> Tipo de remessa do arquivo. Inteiro 7 - Contas Anuais Para este tipo de remessa o valor sempre será 7. Sim 

<ano> Ano de referência dos dados da 
remessa. 

Inteiro - AAAA – Formado por 4 dígitos Sim 



 
 

<dataCriacao> Data de criação do arquivo. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<sistemaGerador> Nome do sistema utilizado na 
geração do arquivo. 

Caractere - Deve ser preenchido com o nome do sistema gerador. Sim 

<anexo01> Estrutura com dados do anexo 01. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<anexo02> Estrutura com dados do anexo 02. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<anexo06> Estrutura com dados do anexo 06. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<anexo07> Estrutura com dados do anexo 07. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<anexo08> Estrutura com dados do anexo 08. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<anexo09> Estrutura com dados do anexo 09. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<anexo10> Estrutura com dados do anexo 10. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<anexo11> Estrutura com dados do anexo 11. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<anexo12> Estrutura com dados do anexo 12. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<anexo13> Estrutura com dados do anexo 13. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<anexo14> Estrutura com dados do anexo 14. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<anexo15> Estrutura com dados do anexo 15. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<anexo16> Estrutura com dados do anexo 16. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<anexo17> Estrutura com dados do anexo 17. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<anexo18> Estrutura com dados do anexo 18. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 



 
 

<anexo19> Estrutura com dados do anexo 19. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<quadro01> Estrutura com dados do quadro 01. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<quadro02> Estrutura com dados do quadro 02. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<quadro03> Estrutura com dados do quadro 03. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<quadro04> Estrutura com dados do quadro 04. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<quadro05> Estrutura com dados do quadro 05. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<quadro06> Estrutura com dados do quadro 06. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<quadro07> Estrutura com dados do quadro 07. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<quadro08> Estrutura com dados do quadro 08. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<quadro09> Estrutura com dados do quadro 09. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<quadro10> Estrutura com dados do quadro 10. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<quadro11> Estrutura com dados do quadro 11. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

<quadro12> Estrutura com dados do quadro 12. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo deve estar presente 
no elemento pai <remessa>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexo01> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<anexoDados01> Estrutura com dados do anexo 01. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo01>. Os elementos filhos 
<anexoDados01> e <anexoJustificativa01> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados01> ou <anexoJustificativa01>. 

Sim 



 
 

<anexoJustificativa01> Justificativa da ausência do anexo 
01. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo01>. Os elementos filhos 
<anexoDados01> e <anexoJustificativa01> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados01> ou <anexoJustificativa01>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexoDados01> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<receitaTributaria> Valor da receita tributária Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitadeContribuicoes> Valor da receita de contribuições Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaPatrimonial> Valor da receita patrimonial Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<receitaAgropecuaria> Valor da receita agropecuária Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaIndustrial> Valor da receita industrial Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitadeServicos> Valor da receita de serviços Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<transferenciasCorrentes> Valor das transferências correntes Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<outrasReceitasCorrentes> Valor das outras receitas correntes Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitasIntraorcamentarias> Valor das receitas 
intraorçamentárias 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<deducaoRestituicoes> Valor das restituições (dedução da 
receita) 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<deducaoTransferenciasFundeb> Valor das transferências ao 
FUNDEB (dedução da receita) 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<outrasDeducoes> Valor das outras deduções 
(dedução da receita) 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesaPessoalEncargosSociais> Valor da despesa com pessoal e 
encargos sociais 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesaJurosEncargosDivida> Valor da despesa com juros e 
encargos da dívida 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<outrasDespesasCorrentes> Valor das outras despesas 
correntes 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<despesasIntraorcamentarias> Valor das despesas 
intraorçamentárias 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaOperacoesCredito> Valor da receita com operações de 
crédito 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaAlienacaoBens> Valor da receita com alienação de 
bens 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaAmortizacaoEmprestimos> Valor da receita com amortização 
de empréstimos 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<transferenciasCapital> Valor da transferências de capital Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<outrasReceitasCapital> Valor das outras receitas de capital Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesaInvestimentos> Valor da despesa com 
investimentos 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesaInversoesFinanceiras> Valor da despesa com inversões 
financeiras 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<despesaAmortizacaoDivida> Valor da despesa com amortização 
da dívida 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

 

Descrição do elemento pai = <anexo02> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<anexoDados02> Estrutura com dados do anexo 02. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo02>. Os elementos filhos 
<anexoDados02> e <anexoJustificativa02> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados02> ou <anexoJustificativa02>. 

Sim 

<anexoJustificativa02> Justificativa da ausência do anexo 
02. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo02>. Os elementos filhos 
<anexoDados02> e <anexoJustificativa02> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados02> ou <anexoJustificativa02>. 

Sim 

 

 

Descrição do elemento pai = <anexoDados02> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<despesasA02> Lista das despesas. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados02>. 

Sim 

 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <despesasA02> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<despesaA02> Estrutura com dados das despesas. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <despesasA02>. 

Sim 

 

 

Descrição do elemento pai = <despesaA02> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoDespesa> Código da despesa. Caractere Verificar a tabela de 
código da despesa. 

Código com 8 (oito) dígitos. Não utilizar ponto (.) como 
separador. 

Sim 

<valorDespesa> Valor da despesa. Decimal  Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

 

Descrição do elemento pai = <anexo06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<anexoDados06> Estrutura com dados do anexo 06. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo06>. Os elementos filhos 
<anexoDados06> e <anexoJustificativa06> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados06> ou <anexoJustificativa06>. 

Sim 

<anexoJustificativa06> Justificativa da ausência do anexo 
06. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo06>. Os elementos filhos 
<anexoDados06> e <anexoJustificativa06> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados06> ou <anexoJustificativa06>. 

Sim 



 
 

 

 

Descrição do elemento pai = <anexoDados06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<orgaosA06> Lista dos órgãos. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados06>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <orgaosA06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<orgaoA06> Estrutura com dados dos órgãos. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <orgaosA06>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <orgaoA06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoOrgao> Código Identificador do órgão. Caractere - - Sim 

<nomeOrgao> Descrição do órgão. Caractere - - Sim 

<unidadesA06> Lista das unidades e as funções. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <orgaoA06>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <unidadesA06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<unidadeA06> Estrutura com dados das funções 
de cada unidade. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <unidadesA06>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <unidadeA06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<codigoUnidadeGestora> Código Identificador da unidade 
gestora. 

Caractere - - Sim 

<nomeUnidadeGestora> Descrição da unidade gestora. Caractere - - Sim 

<funcoesA06> Lista de funções. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <unidadeA06>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <funcoesA06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<funcaoA06> Estrutura com dados das funções. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <funcoesA06>. 

Sim 

Descrição do elemento pai = <funcaoA06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoFuncao> Código da função. Caractere - Campo formado por 2 dígitos. Sim 

<subfuncoesA06> Lista de subfunções. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <funcaoA06>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <subfuncoesA06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<subfuncaoA06> Estrutura com dados das 
subfunções. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <subfuncoesA06>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <subfuncaoA06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoSubfuncao> Código da subfunção. Caractere - Campo formado por 3 dígitos. Sim 

<programasA06> Lista de programas. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <subfuncaoA06>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <programasA06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<programaA06> Estrutura com dados dos 
programas. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <programasA06>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <programaA06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoPrograma> Código do programa. Caractere - Campo formado por 4 dígitos. Sim 

<nomePrograma> Descrição do programa. Caractere - - Sim 

<acoesA06> Lista de ações. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <programaA06>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <acoesA06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<acaoA06> Estrutura com dados das ações. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <acoesA06>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <acaoA06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoAcao> Código do ação. Caractere - Campo formado por 4 ou 8 caracteres. Sim 

<nomeAcao> Descrição da ação. Caractere - - Sim 

<valorProjeto> Valor de projeto. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorAtividade> Valor de atividade. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexo07> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<anexoDados07> Estrutura com dados do anexo 07. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo07>. Os elementos filhos 
<anexoDados07> e <anexoJustificativa07> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados07> ou <anexoJustificativa07>. 

Sim 

<anexoJustificativa07> Justificativa da ausência do anexo 
07. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo07>. Os elementos filhos 
<anexoDados07> e <anexoJustificativa07> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados07> ou <anexoJustificativa07>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexoDados07> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<funcoesA07> Lista de funções. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados07>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <funcoesA07> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<funcaoA07> Estrutura com dados das funções. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <funcoesA07>. 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <funcaoA07> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoFuncao> Código da função. Caractere - Campo formado por 2 dígitos. Sim 

<subfuncoesA07> Lista de subfunções. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <funcaoA07>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <subfuncoesA07> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<subfuncaoA07> Estrutura com dados das 
subfunções. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <subfuncoesA07>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <subfuncaoA07> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoSubfuncao> Código da subfunção. Caractere - Campo formado por 3 dígitos. Sim 

<programasA07> Lista de programas. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <subfuncaoA07>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <programasA07> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<programaA07> Estrutura com dados dos 
programas. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <programasA07>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <programaA07> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoPrograma> Código do programa. Caractere - Campo formado por 4 dígitos. Sim 

<nomePrograma> Descrição do programa. Caractere - - Sim 



 
 

<valorProjeto> Valor de projeto. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAtividade> Valor de atividade. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexo08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<anexoDados08> Estrutura com dados do anexo 08. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo08>. Os elementos filhos 
<anexoDados08> e <anexoJustificativa08> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados08> ou <anexoJustificativa08>. 

Sim 

<anexoJustificativa08> Justificativa da ausência do anexo 
08. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo08>. Os elementos filhos 
<anexoDados08> e <anexoJustificativa08> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados08> ou <anexoJustificativa08>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexoDados08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<funcoesA08> Lista de funções. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados08>. 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <funcoesA08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<funcaoA08> Estrutura com dados das funções. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <funcoesA08>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <funcaoA08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoFuncao> Código da função. Caractere - Campo formado por 2 dígitos. Sim 

<subfuncoesA08> Lista de subfunções. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <funcaoA08>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <subfuncoesA08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<subfuncaoA08> Estrutura com dados das 
subfunções. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <subfuncoesA08>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <subfuncaoA08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoSubfuncao> Código da subfunção. Caractere - Campo formado por 3 dígitos. Sim 

<programasA08> Lista de programas. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <subfuncaoA08>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <programasA08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<programaA08> Estrutura com dados dos 
programas. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <programasA08>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <programaA08> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoPrograma> Código do programa. Caractere - Campo formado por 4 dígitos. Sim 

<nomePrograma> Descrição do programa. Caractere - - Sim 

<valorOrdinario> Valor ordinário. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorVinculado> Valor vinculado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexo09> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<anexoDados09> Estrutura com dados do anexo 09. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo09>. Os elementos filhos 
<anexoDados09> e <anexoJustificativa09> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados09> ou <anexoJustificativa09>. 

Sim 

<anexoJustificativa09> Justificativa da ausência do anexo 
09. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo09>. Os elementos filhos 
<anexoDados09> e <anexoJustificativa09> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados09> ou <anexoJustificativa09>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexoDados09> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<orgaosA09> Lista de órgão. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados09>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <orgaosA09> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<orgaoA09> Estrutura com dados dos órgãos. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <orgaosA09>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <orgaoA09> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoOrgao> Código Identificador do órgão. Caractere - - Sim 

<nomeOrgao> Descrição do órgão. Caractere - - Sim 

<unidadesA09> Lista de unidades. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <orgaoA09>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <unidadesA09> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<unidadeA09> Estrutura com dados das unidades. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <unidadesA09>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <unidadeA09> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoUnidadeGestora> Código Identificador da unidade. Caractere - - Sim 

<nomeUnidadeGestora> Descrição da unidade. Caractere - - Sim 



 
 

<valorFuncaoLegislativa> Valor da despesa para função 
Legislativa. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoAdministracao> Valor da despesa para função 
Administração. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoSegurancaPublica> Valor da despesa para função 
Segurança Pública. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoAssistenciaSocial> Valor da despesa para função 
Assistência Social. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorFuncaoPrevidenciaSocial> Valor da despesa para função 
Previdência Social. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoSaude> Valor da despesa para função 
Saúde. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoTrabalho> Valor da despesa para função 
Trabalho. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoEducacao> Valor da despesa para função 
Educação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorFuncaoCultura> Valor da despesa para função 
Cultura. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoDireitosCidadania> Valor da despesa para função 
Direitos Da Cidadania. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoUrbanismo> Valor da despesa para função 
Urbanismo. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoHabitacao> Valor da despesa para função 
Habitação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorFuncaoSaneamento> Valor da despesa para função 
Saneamento. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoGestaoAmbiental> Valor da despesa para função 
Gestão Ambiental. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoCienciaTecnologia> Valor da despesa para função 
Ciência E Tecnologia. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoAgricultura> Valor da despesa para função 
Agricultura. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorFuncaoIndustria> Valor da despesa para função 
Indústria. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoComercioServicos> Valor da despesa para função 
Comércio E Serviços. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoComunicacoes> Valor da despesa para função 
Comunicações. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoEnergia> Valor da despesa para função 
Energia. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorFuncaoTransporte> Valor da despesa para função 
Transporte. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoDesportoLazer> Valor da despesa para função 
Desporto E Lazer. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorFuncaoEncargosEspeciais> Valor da despesa para função 
Encargos Especiais. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexo10> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<anexoDados10> Estrutura com dados do anexo 10. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo10>. Os elementos filhos 
<anexoDados10> e <anexoJustificativa10> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados10> ou <anexoJustificativa10>. 

Sim 



 
 

<anexoJustificativa10> Justificativa da ausência do anexo 
10. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo10>. Os elementos filhos 
<anexoDados10> e <anexoJustificativa10> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados10> ou <anexoJustificativa10>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexoDados10> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<receitasA10> Lista das receitas. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados10>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <receitasA10> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<receitaA10> Estrutura com dados das receitas. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <receitasA10>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <receitaA10> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoReceita> Código da receita. Caractere Verificar a tabela de 
código da receita. 

Código com 10 (dez) dígitos. Não utilizar ponto (.) 
como separador. 

Sim 

<valorOrcado> Valor da receita orçado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorArrecadado> Valor da receita arrecadado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexo11> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<anexoDados11> Estrutura com dados do anexo 11. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo11>. Os elementos filhos 
<anexoDados11> e <anexoJustificativa11> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados11> ou <anexoJustificativa11>. 

Sim 

<anexoJustificativa11> Justificativa da ausência do anexo 
11. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo11>. Os elementos filhos 
<anexoDados11> e <anexoJustificativa11> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados11> ou <anexoJustificativa11>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexoDados11> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<unidadesDespesasA11> Lista das unidades e as despesas. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados11>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <unidadesDespesasA11> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<unidadeDespesasA11> Estrutura com dados das despesas 
de cada unidade. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <unidadesDespesasA11>. 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <unidadeDespesasA11> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoUnidadeOcamentaria> Código Identificador da unidade 
orçamentária. 

Caractere - - Sim 

<nomeUnidadeOcamentaria> Descrição da unidade 
orçamentária. 

Caractere - - Sim 

<despesasA11> Lista de despesas. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <unidadeDespesasA11>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <despesasA11> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<despesaA11> Estrutura com dados das despesas. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <despesasA11>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <despesaA11> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoDespesa> Código da despesa. Caractere Código da despesa 
utilizado no anexo 02. 

Código com 8 (oito) dígitos. Não 
utilizar ponto (.) como separador. 

Sim 

<valorCreditosOrcamentariosSuplementares> Valor dos créditos orçamentários e 
suplementares. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorCreditosEspeciaisExtraordinarios> Valor dos créditos especiais e 
extraordinários. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRealizada> Valor realizada. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexo12> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<anexoDados12> Estrutura com dados do anexo 12. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo12>. Os elementos filhos 
<anexoDados12> e <anexoJustificativa12> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados12> ou <anexoJustificativa12>. 

Sim 

<anexoJustificativa12> Justificativa da ausência do anexo 
12. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo12>. Os elementos filhos 
<anexoDados12> e <anexoJustificativa12> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados12> ou <anexoJustificativa12>. 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <anexoDados12> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<blocoAReceitasA12> Estrutura com dados da receita do 
bloco A do anexo 12. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados12>. 

Sim 

<blocoADespesasA12> Estrutura com dados da despesa do 
bloco A do anexo 12. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados12>. 

Sim 

<blocoBA12> Estrutura com dados do bloco B do 
anexo 12. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados12>. 

Sim 

<blocoCA12> Estrutura com dados do bloco C do 
anexo 12. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados12>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoAReceitasA12> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaReceitaCorrente> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<notaReceitaTributaria> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorReceitaTributariaPI> Valor da previsão inicial da receita 
tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaTributariaPA> Valor da previsão atualizada da 
receita tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 

Sim 



 
 

Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorReceitaTributariaRR> Valor da receita tributária 
realizada. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaReceitaContribuicao> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorReceitaContribuicaoPI> Valor da previsão inicial da receita 
de contribuição. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaContribuicaoPA> Valor da previsão atualizada da 
receita contribuição. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorReceitaContribuicaoRR> Valor da receita de contribuição 
realizada. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaReceitaPatrimonial> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorReceitaPatrimonialPI> Valor da previsão inicial da receita 
patrimonial. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaPatrimonialPA> Valor da previsão atualizada da 
receita patrimonial. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaPatrimonialRR> Valor da receita patrimonial 
realizada. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<notaReceitaAgropecuaria> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorReceitaAgropecuariaPI> Valor da previsão inicial da receita 
agropecuária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaAgropecuariaPA> Valor da previsão atualizada da 
receita agropecuária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaAgropecuariaRR> Valor da receita agropecuária 
realizada. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaReceitaIndustrial> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorReceitaIndustrialPI> Valor da previsão inicial da receita 
industrial. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaIndustrialPA> Valor da previsão atualizada da 
receita industrial. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaIndustrialRR> Valor da receita industrial 
realizada. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaReceitaServicos> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 



 
 

<valorReceitaServicosPI> Valor da previsão inicial da receita 
de serviços. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaServicosPA> Valor da previsão atualizada da 
receita de serviços. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaServicosRR> Valor da receita de serviços 
realizada. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTransfereciasCorrentes> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorTransfereciasCorrentesPI> Valor da previsão inicial das 
transferências correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorTransfereciasCorrentesPA> Valor da previsão atualizada das 
transferências correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorTransfereciasCorrentesRR> Valor das transferências correntes 
realizadas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaOutrasReceitasCorrentes> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorOutrasReceitasCorrentesPI> Valor da previsão inicial das outras 
receitas correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorOutrasReceitasCorrentesPA> Valor da previsão atualizada das 
outras receitas correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOutrasReceitasCorrentesRR> Valor das outras receitas correntes 
realizadas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaReceitaCapital> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<notaReceitaOperacaoCredito> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorReceitaOperacaoCreditoPI> Valor da previsão inicial das 
receitas com operação de crédito. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorReceitaOperacaoCreditoPA> Valor da previsão atualizada das 
receitas com operação de crédito. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaOperacaoCreditoRR> Valor das receitas com operação de 
crédito realizadas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaReceitaAlienacaoBens> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorReceitaAlienacaoBensPI> Valor da previsão inicial das 
receitas com a alienação de bens. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaAlienacaoBensPA> Valor da previsão atualizada das 
receitas com a alienação de bens. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorReceitaAlienacaoBensRR> Valor das receitas com a alienação 
de bens realizadas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaReceitaAmortizacoesEmprestimos> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorReceitaAmortizacoesEmprestimosPI> Valor da previsão inicial das 
receitas com amortizações de 
empréstimos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaAmortizacoesEmprestimosPA> Valor da previsão atualizada das 
receitas com amortizações de 
empréstimos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorReceitaAmortizacoesEmprestimosRR> Valor das receitas com 
amortizações de empréstimos 
realizadas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTransfereciasCapital> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorTransfereciasCapitalPI> Valor da previsão inicial das 
transferências de capital. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorTransfereciasCapitalPA> Valor da previsão atualizada das 
transferências de capital. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorTransfereciasCapitalRR> Valor das transferências de capital 
realizadas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<notaOutrasReceitasCapital> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorOutrasReceitasCapitalPI> Valor da previsão inicial das outras 
receitas de capital. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOutrasReceitasCapitalPA> Valor da previsão atualizada das 
outras receitas de capital. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOutrasReceitasCapitalRR> Valor das outras receitas de capital 
realizadas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaArrecadadosExerciciosAnteriores> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorArrecadadosExerciciosAnterioresPI> Valor da previsão inicial de recursos 
arrecadados em exercícios 
anteriores. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorArrecadadosExerciciosAnterioresPA> Valor da previsão atualizada de 
recursos arrecadados em exercícios 
anteriores. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorArrecadadosExerciciosAnterioresRR> Valor de recursos arrecadados em 
exercícios anteriores realizadas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaSubTotalReceitas> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<notaTotalOperacaoCredito> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 



 
 

<notaOperacoesCreditoInternas> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<notaOperacoesCreditoInternasMobiliaria> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorOperacoesCreditoInternasMobiliariaPI> Valor da previsão inicial das 
operações de crédito internas - 
mobiliária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOperacoesCreditoInternasMobiliariaPA> Valor da previsão atualizada das 
operações de crédito internas - 
mobiliária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOperacoesCreditoInternasMobiliariaRR> Valor das operações de crédito 
internas - mobiliária realizadas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaOperacoesCreditoInternasContratual> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 



 
 

<valorOperacoesCreditoInternasContratualPI> Valor da previsão inicial das 
operações de crédito internas - 
contratual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOperacoesCreditoInternasContratualPA> Valor da previsão atualizada das 
operações de crédito internas - 
contratual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOperacoesCreditoInternasContratualRR> Valor das operações de crédito 
internas - contratual realizadas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaOperacoesCreditoExternas> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<notaOperacoesCreditoExternasMobiliaria> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 



 
 

<valorOperacoesCreditoExternasMobiliariaPI> Valor da previsão inicial das 
operações de crédito externas - 
mobiliária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOperacoesCreditoExternasMobiliariaPA> Valor da previsão atualizada das 
operações de crédito externas - 
mobiliária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOperacoesCreditoExternasMobiliariaRR> Valor das operações de crédito 
externas - mobiliária realizadas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaOperacoesCreditoExternasContratual> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorOperacoesCreditoExternasContratualPI> Valor da previsão inicial das 
operações de crédito externas - 
contratual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorOperacoesCreditoExternasContratualPA> Valor da previsão atualizada das 
operações de crédito externas - 
contratual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOperacoesCreditoExternasContratualRR> Valor das operações de crédito 
externas - contratual realizada. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaSubtotalRefinanciamentoReceita> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<notaDeficit> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<notaTotalReceitas> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<notaSaldoExerciciosAnteriores> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 



 
 

<notaSuperavitFinanceiro> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorSuperavitFinanceiroPA> Valor da previsão atualizado do 
superávit financeiro (saldos de 
exercícios anteriores). 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorSuperavitFinanceiroRR> Valor do superávit financeiro 
realizado (saldos de exercícios 
anteriores). 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notareaberturaCreditosAdicionais> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoAReceitasA12>. 

Não 

<valorreaberturaCreditosAdicionaisPA> Valor da previsão atualizada de 
reabertura de créditos adicionais 
(saldos de exercícios anteriores). 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorreaberturaCreditosAdicionaisRR> Valor de reabertura de créditos 
adicionais realizadas (saldos de 
exercícios anteriores). 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaCorrente> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita corrente. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaTributaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita tributária realizada. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaContribuicao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita de contribuição realizada. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaPatrimonial> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita patrimonial realizada. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaAgropecuaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita agropecuária realizada. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaIndustrial> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita industrial realizada. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaServicos> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita de serviços realizada. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransfereciasCorrentes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências correntes 
realizadas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaOutrasReceitasCorrentes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as outras receitas correntes 
realizadas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaCapital> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita de capital. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOperacaoCredito> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as receitas com operação de 
crédito realizadas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaAlienacaoBens> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as receitas com a alienação de bens 
realizadas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaAmortizacoesEmprestimos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as receitas com amortizações de 
empréstimos realizadas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransfereciasCapital> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências de capital 
realizadas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaOutrasReceitasCapital> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as outras receitas de capital 
realizadas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaArrecadadosExerciciosAnteriores> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
recursos arrecadados em exercícios 
anteriores realizadas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaSubTotalReceitas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
subtotal das receitas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaTotalOperacaoCredito> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
total das operações de créditos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoInternas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as operações de crédito internas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoInternasMobiliaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as operações de crédito internas - 
mobiliária realizadas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoInternasContratual> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as operações de crédito internas - 
contratual realizadas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoExternas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as operações de crédito externas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoExternasMobiliaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as operações de crédito externas - 
mobiliária realizadas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoExternasContratual> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as operações de crédito externas - 
contratual realizadas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaSubtotalRefinanciamentoReceita> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
subtotal com refinanciamento. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDeficit> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
déficit. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTotalReceitas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
total das receitas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExerciciosAnteriores> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
saldo de exercícios anteriores. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <notaSuperavitFinanceiro> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
superávit financeiro realizado 
(saldos de exercícios anteriores). 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notareaberturaCreditosAdicionais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
reabertura de créditos adicionais 
realizadas (saldos de exercícios 
anteriores). 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoADespesasA12> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaDespesasCorrentes> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 

<notaPessoalEncargosSociais> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 



 
 

<valorPessoalEncargosSociaisDI> Valor da dotação inicial das 
despesas com pessoal e encargos 
sociais. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorPessoalEncargosSociaisDA> Valor da dotação atualizada das 
despesas com pessoal e encargos 
sociais. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorPessoalEncargosSociaisDE> Valor das despesas empenhadas 
com pessoal e encargos sociais. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorPessoalEncargosSociaisDL> Valor das despesas liquidadas com 
pessoal e encargos sociais. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorPessoalEncargosSociaisDP> Valor das despesas pagas com 
pessoal e encargos sociais. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaJurosEncargosDivida> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 

<valorJurosEncargosDividaDI> Valor da dotação inicial das 
despesas com juros e encargos da 
dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorJurosEncargosDividaDA> Valor da dotação atualizada das 
despesas com juros e encargos da 
dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorJurosEncargosDividaDE> Valor das despesas empenhadas 
com juros e encargos da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorJurosEncargosDividaDL> Valor das despesas liquidadas com 
juros e encargos da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorJurosEncargosDividaDP> Valor das despesas pagas com 
juros e encargos da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaOutrasDespesasCorrentes> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 

<valorOutrasDespesasCorrentesDI> Valor da dotação inicial das 
despesas com outras despesas 
correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorOutrasDespesasCorrentesDA> Valor da dotação atualizada das 
despesas com outras despesas 
correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOutrasDespesasCorrentesDE> Valor das despesas empenhadas 
com outras despesas correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOutrasDespesasCorrentesDL> Valor das despesas liquidadas com 
outras despesas correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOutrasDespesasCorrentesDP> Valor das despesas pagas com 
outras despesas correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDespesasCapital> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 

Não 



 
 

<blocoADespesasA12>. 

<notaInvestimentos> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 

<valorInvestimentosDI> Valor da dotação inicial das 
despesas com investimentos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInvestimentosDA> Valor da dotação atualizada das 
despesas com investimentos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInvestimentosDE> Valor das despesas empenhadas 
com investimentos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorInvestimentosDL> Valor das despesas liquidadas com 
investimentos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInvestimentosDP> Valor das despesas pagas com 
investimentos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaInversoesFinanceiras> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 

<valorInversoesFinanceirasDI> Valor da dotação inicial das 
despesas com inversões 
financeiras. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInversoesFinanceirasDA> Valor da dotação atualizada das 
despesas com inversões 
financeiras. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorInversoesFinanceirasDE> Valor das despesas empenhadas 
com inversões financeiras. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInversoesFinanceirasDL> Valor das despesas liquidadas com 
inversões financeiras. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInversoesFinanceirasDP> Valor das despesas pagas com 
inversões financeiras. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaAmortizacaoDivida> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 



 
 

<valorAmortizacaoDividaDI> Valor da dotação inicial das 
despesas com amortização da 
dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaDA> Valor da dotação atualizada das 
despesas com amortização da 
dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaDE> Valor das despesas empenhadas 
com amortização da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaDL> Valor das despesas liquidadas com 
amortização da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorAmortizacaoDividaDP> Valor das despesas pagas com 
amortização da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaReservaContingencia> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 

<valorReservaContingenciaDI> Valor da dotação inicial da reserva 
de contingência. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReservaContingenciaDA> Valor da dotação atualizada das 
despesas com reserva de 
contingência. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReservaContingenciaDE> Valor das despesas empenhadas 
com reserva de contingência. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorReservaContingenciaDL> Valor das despesas liquidadas com 
reserva de contingência. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReservaContingenciaDP> Valor das despesas pagas com 
reserva de contingência. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaReservaRPPS> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 

<valorReservaRPPSDI> Valor da dotação inicial das 
despesas com reserva do RPPS. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorReservaRPPSDA> Valor da dotação atualizada das 
despesas com reserva do RPPS. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReservaRPPSDE> Valor das despesas empenhadas 
com reserva do RPPS. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReservaRPPSDL> Valor das despesas liquidadas com 
reserva do RPPS. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReservaRPPSDP> Valor das despesas pagas com 
reserva do RPPS. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaSubTotalDespesas> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 

Não 



 
 

<blocoADespesasA12>. 

<notaTotalAmortizacaoDivida> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 

<notaTotalAmortizacaoDividaInterna> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 

<notaAmortizacaoDividaInternaMobiliaria> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 

<valorAmortizacaoDividaInternaMobiliariaDI> Valor da dotação inicial das 
despesas com amortização da 
dívida interna - mobiliária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaInternaMobiliariaDA> Valor da dotação atualizada das 
despesas com amortização da 
dívida interna - mobiliária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaInternaMobiliariaDE> Valor das despesas empenhadas 
com amortização da dívida interna 
- mobiliária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorAmortizacaoDividaInternaMobiliariaDL> Valor das despesas liquidadas com 
amortização da dívida interna - 
mobiliária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaInternaMobiliariaDP> Valor das despesas pagas com 
amortização da dívida interna - 
mobiliária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaAmortizacaoDividaInternaOutrasDividas> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 

<valorAmortizacaoDividaInternaOutrasDividasDI> Valor da dotação inicial das 
despesas com amortização da 
dívida interna - outras dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorAmortizacaoDividaInternaOutrasDividasDA> Valor da dotação atualizada das 
despesas com amortização da 
dívida interna - outras dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaInternaOutrasDividasDE> Valor das despesas empenhadas 
com amortização da dívida interna 
- outras dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaInternaOutrasDividasDL> Valor das despesas liquidadas com 
amortização da dívida interna - 
outras dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaInternaOutrasDividasDP> Valor das despesas pagas com 
amortização da dívida interna - 
outras dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTotalAmortizacaoDividaExterna> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 

Não 



 
 

<blocoADespesasA12>. 

<notaAmortizacaoDividaExternaMobiliaria> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 

<valorAmortizacaoDividaExternaMobiliariaDI> Valor da dotação inicial das 
despesas com amortização da 
dívida externa - mobiliária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaExternaMobiliariaDA> Valor da dotação atualizada das 
despesas com amortização da 
dívida externa - mobiliária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaExternaMobiliariaDE> Valor das despesas empenhadas 
com amortização da dívida 
externa - mobiliária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorAmortizacaoDividaExternaMobiliariaDL> Valor das despesas liquidadas com 
amortização da dívida externa - 
mobiliária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaExternaMobiliariaDP> Valor das despesas pagas com 
amortização da dívida externa - 
mobiliária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaAmortizacaoDividaExternaOutrasDividas> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 

<valorAmortizacaoDividaExternaOutrasDividasDI> Valor da dotação inicial das 
despesas com amortização da 
dívida externa - outras dívidas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaExternaOutrasDividasDA> Valor da dotação atualizada das 
despesas com amortização da 
dívida externa - outras dívidas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorAmortizacaoDividaExternaOutrasDividasDE> Valor das despesas empenhadas 
com amortização da dívida 
externa - outras dívidas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaExternaOutrasDividasDL> Valor das despesas liquidadas com 
amortização da dívida externa - 
outras dívidas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaExternaOutrasDividasDP> Valor das despesas pagas com 
amortização da dívida externa - 
outras dívidas. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaSubTotalRefinanciamentoDespesa> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 



 
 

<notaSuperavit> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 

<notaTotalDespesas> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoADespesasA12>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCorrentes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas correntes. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPessoalEncargosSociais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas pagas com pessoal e 
encargos sociais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaJurosEncargosDivida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas pagas com juros e 
encargos da dívida. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <notaOutrasDespesasCorrentes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas pagas com outras 
despesas correntes. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCapital> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas de capital. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaInvestimentos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas pagas com 
investimentos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaInversoesFinanceiras> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas pagas com inversões 
financeiras. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDivida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas pagas com amortização 
da dívida. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReservaContingencia> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
reserva de contingência. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReservaRPPS> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas pagas com reserva do 
RPPS. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaSubTotalDespesas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
subtotal das despesas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTotalAmortizacaoDivida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
total da amortização da dívida. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTotalAmortizacaoDividaInterna> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
total da amortização da dívida 
interna. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaInternaMobiliaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas pagas com amortização 
da dívida interna - mobiliária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaInternaOutrasDividas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas pagas com amortização 
da dívida interna - outras dívida. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTotalAmortizacaoDividaExterna> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
total da amortização da dívida 
externa. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaExternaMobiliaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas pagas com amortização 
da dívida externa - mobiliária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaExternaOutrasDividas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas pagas com amortização 
da dívida externa - outras dívidas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaSubTotalRefinanciamentoDespesa> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
subtotal com refinanciamento. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaSuperavit> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
superavit. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTotalDespesas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
total das despesas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoBA12> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaDespesasCorrentesNP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoBA12>. 

Não 

<notaPessoalEncargosSociaisNP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoBA12>. 

Não 

<valorPessoalEncargosSociaisNPIEA> Valor de restos a pagar não 
processados inscritos em exercícios 
anteriores das despesas com 
pessoal e encargos sociais. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorPessoalEncargosSociaisNPIDEA> Valor de restos a pagar não 
processados inscritos em 31 de 
dezembro do exercício anterior das 
despesas com pessoal e encargos 
sociais. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorPessoalEncargosSociaisNPL> Valor de restos a pagar não 
processados liquidado das despesas 
com pessoal e encargos sociais. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorPessoalEncargosSociaisNPP> Valor de restos a pagar não 
processados pagos das despesas 
com pessoal e encargos sociais. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorPessoalEncargosSociaisNPC> Valor de restos a pagar não 
processados cancelado das 
despesas com pessoal e encargos 
sociais. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaJurosEncargosDividaNP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoBA12>. 

Não 

<valorJurosEncargosDividaNPIEA> Valor de restos a pagar não 
processados inscritos em exercícios 
anteriores das despesas com juros 
e encargos da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorJurosEncargosDividaNPIDEA> Valor de restos a pagar não 
processados inscritos em 31 de 
dezembro do exercício anterior das 
despesas com juros e encargos da 
dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorJurosEncargosDividaNPL> Valor de restos a pagar não 
processados liquidado das despesas 
com juros e encargos da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorJurosEncargosDividaNPP> Valor de restos a pagar não 
processados pagos das despesas 
com juros e encargos da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorJurosEncargosDividaNPC> Valor de restos a pagar não 
processados cancelado das 
despesas com juros e encargos da 
dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaOutrasDespesasCorrentesNP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoBA12>. 

Não 

<valorOutrasDespesasCorrentesNPIEA> Valor de restos a pagar não 
processados inscritos em exercícios 
anteriores das despesas com outras 
despesas correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOutrasDespesasCorrentesNPIDEA> Valor de restos a pagar não 
processados inscritos em 31 de 
dezembro do exercício anterior das 
despesas com outras despesas 
correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOutrasDespesasCorrentesNPL> Valor de restos a pagar não 
processados liquidado das despesas 
com outras despesas correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorOutrasDespesasCorrentesNPP> Valor de restos a pagar não 
processados pagos das despesas 
com outras despesas correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOutrasDespesasCorrentesNPC> Valor de restos a pagar não 
processados cancelado das 
despesas com outras despesas 
correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDespesasCapitalNP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoBA12>. 

Não 

<notaInvestimentosNP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoBA12>. 

Não 



 
 

<valorInvestimentosNPIEA> Valor de restos a pagar não 
processados inscritos em exercícios 
anteriores das despesas com 
investimentos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInvestimentosNPIDEA> Valor de restos a pagar não 
processados inscritos em 31 de 
dezembro do exercício anterior das 
despesas com investimentos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInvestimentosNPL> Valor de restos a pagar não 
processados liquidado das despesas 
com investimentos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInvestimentosNPP> Valor de restos a pagar não 
processados pagos das despesas 
com investimentos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorInvestimentosNPC> Valor de restos a pagar não 
processados cancelado das 
despesas com investimentos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaInversoesFinanceirasNP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoBA12>. 

Não 

<valorInversoesFinanceirasNPIEA> Valor de restos a pagar não 
processados inscritos em exercícios 
anteriores das despesas com 
inversões financeiras. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInversoesFinanceirasNPIDEA> Valor de restos a pagar não 
processados inscritos em 31 de 
dezembro do exercício anterior das 
despesas com inversões 
financeiras. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInversoesFinanceirasNPL> Valor de restos a pagar não 
processados liquidado das despesas 
com inversões financeiras. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorInversoesFinanceirasNPP> Valor de restos a pagar não 
processados pagos das despesas 
com inversões financeiras. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInversoesFinanceirasNPC> Valor de restos a pagar não 
processados cancelado das 
despesas com inversões 
financeiras. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaAmortizacaoDividaNP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoBA12>. 

Não 

<valorAmortizacaoDividaNPIEA> Valor de restos a pagar não 
processados inscritos em exercícios 
anteriores das despesas com 
amortização da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorAmortizacaoDividaNPIDEA> Valor de restos a pagar não 
processados inscritos em 31 de 
dezembro do exercício anterior das 
despesas com amortização da 
dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaNPL> Valor de restos a pagar não 
processados liquidado das despesas 
com amortização da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaNPP> Valor de restos a pagar não 
processados pagos das despesas 
com amortização da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaNPC> Valor de restos a pagar não 
processados cancelados das 
despesas com amortização da 
dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTotalNP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 

Não 



 
 

<blocoBA12>. 

 

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCorrentesNP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas correntes de restos a 
pagar não processados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPessoalEncargosSociaisNP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
restos a pagar não processados 
inscritos em exercícios anteriores 
das despesas com pessoal e 
encargos sociais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

Descrição do elemento pai = <notaJurosEncargosDividaNP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
restos a pagar não processados 
inscritos em exercícios anteriores 
das despesas com juros e encargos 
da dívida. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaOutrasDespesasCorrentesNP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
restos a pagar não processados 
inscritos em exercícios anteriores 
das despesas com outras despesas 
correntes. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCapitalNP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas de capital de restos a 
pagar não processados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaInvestimentosNP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
restos a pagar não processados 
inscritos em exercícios anteriores 
das despesas com investimentos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaInversoesFinanceirasNP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
restos a pagar não processados 
inscritos em exercícios anteriores 
das despesas com inversões 
financeiras. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaNP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
restos a pagar não processados 
inscritos em exercícios anteriores 
das despesas com amortização da 
dívida. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTotalNP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
total de restos a pagar não 
processados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoCA12> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaDespesasCorrentesP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoCA12>. 

Não 

<notaPessoalEncargosSociaisP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoCA12>. 

Não 



 
 

<valorPessoalEncargosSociaisPIEA> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados inscritos em exercícios 
anteriores das despesas com 
pessoal e encargos sociais. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorPessoalEncargosSociaisPIDEA> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados inscritos em 31 de 
dezembro do exercício anterior das 
despesas com pessoal e encargos 
sociais. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorPessoalEncargosSociaisPP> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados  pagos das despesas com 
pessoal e encargos sociais. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorPessoalEncargosSociaisPC> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados cancelado das despesas 
com pessoal e encargos sociais. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaJurosEncargosDividaP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoCA12>. 

Não 



 
 

<valorJurosEncargosDividaPIEA> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados inscritos em exercícios 
anteriores das despesas com juros 
e encargos da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorJurosEncargosDividaPIDEA> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados inscritos em 31 de 
dezembro do exercício anterior das 
despesas com juros e encargos da 
dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorJurosEncargosDividaPP> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados  pagos das despesas com 
juros e encargos da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorJurosEncargosDividaPC> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados cancelado das despesas 
com juros e encargos da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaOutrasDespesasCorrentesP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoCA12>. 

Não 



 
 

<valorOutrasDespesasCorrentesPIEA> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados inscritos em exercícios 
anteriores das despesas com outras 
despesas correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOutrasDespesasCorrentesPIDEA> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados inscritos em 31 de 
dezembro do exercício anterior das 
despesas com outras despesas 
correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOutrasDespesasCorrentesPP> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados  pagos das despesas com 
outras despesas correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOutrasDespesasCorrentesPC> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados cancelado das despesas 
com outras despesas correntes. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDespesasCapitalP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoCA12>. 

Não 

<notaInvestimentosP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoCA12>. 

Não 



 
 

<valorInvestimentosPIEA> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados inscritos em exercícios 
anteriores das despesas com 
investimentos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInvestimentosPIDEA> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados inscritos em 31 de 
dezembro do exercício anterior das 
despesas com investimentos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInvestimentosPP> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados  pagos das despesas com 
investimentos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInvestimentosPC> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados cancelado das despesas 
com investimentos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaInversoesFinanceirasP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoCA12>. 

Não 



 
 

<valorInversoesFinanceirasPIEA> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados inscritos em exercícios 
anteriores das despesas com 
inversões financeiras. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInversoesFinanceirasPIDEA> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados inscritos em 31 de 
dezembro do exercício anterior das 
despesas com inversões 
financeiras. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInversoesFinanceirasPP> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados  pagos das despesas com 
inversões financeiras. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorInversoesFinanceirasPC> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados cancelado das despesas 
com inversões financeiras. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaAmortizacaoDividaP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoCA12>. 

Não 



 
 

<valorAmortizacaoDividaPIEA> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados inscritos em exercícios 
anteriores das despesas com 
amortização da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaPIDEA> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados inscritos em 31 de 
dezembro do exercício anterior das 
despesas com amortização da 
dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaPP> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados  pagos das despesas com 
amortização da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAmortizacaoDividaPC> Valor de restos a pagar 
processados e não processados 
liquidados cancelado das despesas 
com amortização da dívida. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTotalP> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoCA12>. 

Não 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCorrentesP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas correntes de restos a 
pagar processados e não 
processados liquidados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPessoalEncargosSociaisP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
restos a pagar processados e não 
processados liquidados inscritos em 
exercícios anteriores das despesas 
com pessoal e encargos sociais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaJurosEncargosDividaP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
restos a pagar processados e não 
processados liquidados inscritos em 
exercícios anteriores das despesas 
com juros e encargos da dívida. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <notaOutrasDespesasCorrentesP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
restos a pagar processados e não 
processados liquidados inscritos em 
exercícios anteriores das despesas 
com outras despesas correntes. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCapitalP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as despesas de capital de restos a 
pagar processados e não 
processados liquidados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaInvestimentosP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
restos a pagar processados e não 
processados liquidados inscritos em 
exercícios anteriores das despesas 
com investimentos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <notaInversoesFinanceirasP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
restos a pagar processados e não 
processados liquidados inscritos em 
exercícios anteriores das despesas 
com inversões financeiras. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
restos a pagar processados e não 
processados liquidados inscritos em 
exercícios anteriores das despesas 
com amortização da dívida. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTotalP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
total de restos a pagar processados 
e não processados liquidados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexo13> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<anexoDados13> Estrutura com dados do anexo 13. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo13>. Os elementos filhos 
<anexoDados13> e <anexoJustificativa13> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados13> ou <anexoJustificativa13>. 

Sim 

<anexoJustificativa13> Justificativa da ausência do anexo 
13. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo13>. Os elementos filhos 
<anexoDados13> e <anexoJustificativa13> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados13> ou <anexoJustificativa13>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexoDados13> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<blocoAIngressosA13> Estrutura com dados do ingresso do 
bloco A do anexo 13. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados13>. 

Sim 

<blocoADispendiosA13> Estrutura com dados do dispêndio 
do bloco A do anexo 13. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados13>. 

Sim 

<blocoBA13> Estrutura com dados do bloco B do 
anexo 13. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados13>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoAIngressosA13> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaReceitaOrcamentaria> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 

Não 



 
 

<blocoAIngressosA13>. 

<notaReceitaOrcamentariaOrdinaria> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<notaReceitaOrcamentariaVinculada> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<notaReceitaOrcamentariaVinculadosEducacao> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<notaReceitaOrcamentariaVinculadosSaude> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<notaReceitaOrcamentariaVinculadosRPPS> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<notaReceitaOrcamentariaVinculadosRGPS> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<notaReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<notaReceitaOrcamentariaVinculadosOutras> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<notaTransferenciasRecebidas> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 

Não 



 
 

<blocoAIngressosA13>. 

<notaTransferenciasRecebidasExecucaoOrcamentaria> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<valorTransferenciasRecebidasExecucaoOrcamentariaAtual> Valor com transferências 
recebidas para a execução 
orçamentária do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorTransferenciasRecebidasExecucaoOrcamentariaAnterior> Valor com transferências 
recebidas para a execução 
orçamentária do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTransferenciasRecebidasIndependentesExecucaoOrcamentaria> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 



 
 

<valorTransferenciasRecebidasIndependentesExecucaoOrcamentariaAtual> Valor com transferências 
recebidas independentes 
de execução orçamentária 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorTransferenciasRecebidasIndependentesExecucaoOrcamentariaAnterior> Valor com transferências 
recebidas independentes 
de execução orçamentária 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTransferenciasRecebidasAportesRPPS> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<valorTransferenciasRecebidasAportesRPPSAtual> Valor com transferências 
recebidas para aportes de 
recursos para o RPPS do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 

Sim 



 
 

500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorTransferenciasRecebidasAportesRPPSAnterior> Valor com transferências 
recebidas para aportes de 
recursos para o RPPS do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTransferenciasRecebidasAportesRGPS> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<valorTransferenciasRecebidasAportesRGPSAtual> Valor com transferências 
recebidas para aportes de 
recursos para o RGPS do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorTransferenciasRecebidasAportesRGPSAnterior> Valor com transferências 
recebidas para aportes de 
recursos para o RGPS do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaRecebimentosExtraorcamentarios> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<notaRecebimentosInscricaoRestosPagarNaoProcessados> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<valorRecebimentosInscricaoRestosPagarNaoProcessadosAtual> Valor com recebimentos 
extraorçamentários - 
inscrição de restos a pagar 
não processados do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorRecebimentosInscricaoRestosPagarNaoProcessadosAnterior> Valor com recebimentos 
extraorçamentários - 
inscrição de restos a pagar 
não processados do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaRecebimentosInscricaoRestosPagarProcessados> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<valorRecebimentosInscricaoRestosPagarProcessadosAtual> Valor com recebimentos 
extraorçamentários - 
incsrição de restos a pagar 
processados do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecebimentosInscricaoRestosPagarProcessadosAnterior> Valor com recebimentos 
extraorçamentários - 
inscrição de restos a pagar 
processados do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 

Sim 



 
 

500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<notaRecebimentosDepositosRestituiveisValoresVinculados> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<valorRecebimentosDepositosRestituiveisValoresVinculadosAtual> Valor com recebimentos 
extraorçamentários - 
depósitos restituíveis e 
valores vinculados do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecebimentosDepositosRestituiveisValoresVinculadosAnterior> Valor com recebimentos 
extraorçamentários - 
depósitos restituíveis e 
valores vinculados do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaRecebimentosOutrosPagamentosExtraorcamentarios> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<valorRecebimentosOutrosPagamentosExtraorcamentariosAtual> Valor com recebimentos 
extraorçamentários - 
outros pagamentos 
extraorçamentários do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecebimentosOutrosPagamentosExtraorcamentariosAnterior> Valor com recebimentos 
extraorçamentários - 
outros pagamentos 
extraorçamentários do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaSaldoExercicioAnterior> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<notaSaldoExercicioAnteriorCaixaEquivalentesCaixa> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 



 
 

<valorSaldoExercicioAnteriorCaixaEquivalentesCaixaAtual> Valor do saldo do exercício 
anterior - caixa e 
equivalentes de caixa do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorSaldoExercicioAnteriorCaixaEquivalentesCaixaAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior - caixa e 
equivalentes de caixa do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaSaldoExercicioAnteriorDepositosRestituiveisValoresVinculados> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

<valorSaldoExercicioAnteriorDepositosRestituiveisValoresVinculadosAtual> Valor do saldo do exercício 
anterior - depósitos 
restituíveis e valores 
vinculados do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 

Sim 



 
 

500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorSaldoExercicioAnteriorDepositosRestituiveisValoresVinculadosAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior - depósitos 
restituíveis e valores 
vinculados do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTotalIngresso> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoAIngressosA13>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
do total da receita orçamentária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaOrdinaria> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita orçamentária ordinária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculada> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita orçamentária Vinculada. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosEducacao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita orçamentária vinculada - 
recursos vinculados à educação. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosSaude> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita orçamentária vinculada - 
recursos vinculados à saúde. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosRPPS> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita orçamentária vinculada - 
recursos vinculados à previdência 
social - RPPS. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosRGPS> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita orçamentária vinculada - 
recursos vinculados à previdência 
social - RGPS. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita orçamentária vinculada - 
recursos vinculados à seguridade 
social. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosOutras> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita orçamentária vinculada - 
outras destinações de recursos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências recebidas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasExecucaoOrcamentaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências recebidas para a 
execução orçamentária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIndependentesExecucaoOrcamentaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
transferências recebidas 
independentes de execução 
orçamentária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasAportesRPPS> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
transferências recebidas para 
aportes de recursos para o RPPS. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasAportesRGPS> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
transferências recebidas para 
aportes de recursos para o RGPS. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaRecebimentosExtraorcamentarios> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
recebimentos extraorçamentários. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaRecebimentosInscricaoRestosPagarNaoProcessados> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
recebimentos extraorçamentários - 
inscrição de restos a pagar não 
processados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaRecebimentosInscricaoRestosPagarProcessados> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
recebimentos extraorçamentários - 
inscrição de restos a pagar 
processados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaRecebimentosDepositosRestituiveisValoresVinculados> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
recebimentos extraorçamentários - 
depósitos restituíveis e valores 
vinculados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaRecebimentosOutrosPagamentosExtraorcamentarios> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
recebimentos extraorçamentários - 
outros pagamentos 
extraorçamentários. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioAnterior> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
saldo do exercício anterior. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioAnteriorCaixaEquivalentesCaixa> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
saldo do exercício anterior - caixa e 
equivalentes de caixa. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioAnteriorDepositosRestituiveisValoresVinculados> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
saldo do exercício anterior - 
depósitos restituíveis e Notas 
vinculados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaTotalIngresso> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
total de ingressos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoADispendiosA13> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaDespesaOrcamentaria> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<notaDespesaOrcamentariaOrdinaria> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<valorDespesaOrcamentariaOrdinariaAtual> Valor da despesa 
orçamentária ordinária do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorDespesaOrcamentariaOrdinariaAnterior> Valor da despesa 
orçamentária ordinária do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDespesaOrcamentariaVincula> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<notaDespesaOrcamentariaVinculadosEducacao> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosEducacaoAtual> Valor da despesa 
orçamentária vinculada - 
recursos destinados à 
educação do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosEducacaoAnterior> Valor da despesa 
orçamentária vinculada - 
recursos destinados à 
educação do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDespesaOrcamentariaVinculadosSaude> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosSaudeAtual> Valor da despesa 
orçamentária vinculada - 
recursos destinados à 
saúde do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosSaudeAnterior> Valor da despesa 
orçamentária vinculada - 
recursos destinados à 
saúde do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 

Sim 



 
 

500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<notaDespesaOrcamentariaVinculadosRPPS> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosRPPSAtual> Valor da despesa 
orçamentária vinculada - 
recursos destinados à 
previdência social - RPPS 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosRPPSAnterior> Valor da despesa 
orçamentária vinculada - 
recursos destinados à 
previdência social - RPPS 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDespesaOrcamentariaVinculadosRGPS> Elemento para informar o 
número da nota 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 

Não 



 
 

explicativa. elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosRGPSAtual> Valor da despesa 
orçamentária vinculada - 
recursos destinados à 
previdência social - RGPS 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosRGPSAnterior> Valor da despesa 
orçamentária vinculada - 
recursos destinados à 
previdência social - RGPS 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDespesaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAtual> Valor da despesa 
orçamentária vinculada - 
recursos destinados à 
seguridade social do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 

Sim 



 
 

13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAnterior> Valor da despesa 
orçamentária vinculada - 
recursos destinados à 
seguridade social do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDespesaOrcamentariaVinculadosOutras> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosOutrasAtual> Valor da despesa 
orçamentária vinculada - 
outras destinações de 
recursos do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosOutrasAnterior> Valor da despesa 
orçamentária vinculada - 
outras destinações de 
recursos do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTransferenciasConcedidas> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<notaTransferenciasConcedidasExecucaoOrcamentaria> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<valorTransferenciasConcedidasExecucaoOrcamentariaAtual> Valor com transferências 
concedidas para a 
execução orçamentária 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorTransferenciasConcedidasExecucaoOrcamentariaAnterior> Valor com transferências 
concedidas para a 
execução orçamentária 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTransferenciasConcedidasIndependentesExecucaoOrcamentaria> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<valorTransferenciasConcedidasIndependentesExecucaoOrcamentariaAtual> Valor com transferências 
concedidas 
independentes de 
execução orçamentária 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorTransferenciasConcedidasIndependentesExecucaoOrcamentariaAnterior> Valor com transferências 
concedidas 
independentes de 
execução orçamentária 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 

Sim 



 
 

500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<notaTransferenciasConcedidasAportesRGPS> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<valorTransferenciasConcedidasAportesRGPSAtual> Valor com transferências 
concedidas para aportes 
de recursos para o RGPS 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorTransferenciasConcedidasAportesRGPSAnterior> Valor com transferências 
concedidas para aportes 
de recursos para o RGPS 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTransferenciasConcedidasAportesRPPS> Elemento para informar o 
número da nota 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 

Não 



 
 

explicativa. elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

<valorTransferenciasConcedidasAportesRPPSAtual> Valor com transferências 
concedidas para aportes 
de recursos para o RPPS 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorTransferenciasConcedidasAportesRPPSAnterior> Valor com transferências 
concedidas para aportes 
de recursos para o RPPS 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaPagamentosExtraorcamentarios> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<notaPagamentosRestosPagarNaoProcessados> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 



 
 

<valorPagamentosRestosPagarNaoProcessadosAtual> Valor de pagamentos 
extraorçamentários - 
pagamento de restos a 
pagar não processados do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorPagamentosRestosPagarNaoProcessadosAnterior> Valor de pagamentos 
extraorçamentários - 
pagamento de restos a 
pagar não processados do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaPagamentosRestosPagarProcessados> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<valorPagamentosRestosPagarProcessadosAtual> Valor de pagamentos 
extraorçamentários - 
pagamento de restos a 
pagar processados do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 

Sim 



 
 

500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorPagamentosRestosPagarProcessadosAnterior> Valor de pagamentos 
extraorçamentários - 
pagamento de restos a 
pagar processados do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaPagamentosDepositosRestituiveisValoresVinculados> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<valorPagamentosDepositosRestituiveisValoresVinculadosAtual> Valor de pagamentos 
extraorçamentários - 
depósitos restituíveis e 
valores vinculados do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorPagamentosDepositosRestituiveisValoresVinculadosAnterior> Valor de pagamentos 
extraorçamentários - 
depósitos restituíveis e 
valores vinculados do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaPagamentosOutrosPagamentosExtraorcamentarios> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<valorPagamentosOutrosPagamentosExtraorcamentariosAtual> Valor de pagamentos 
extraorçamentários - 
outros pagamentos 
extraorçamentários do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorPagamentosOutrosPagamentosExtraorcamentariosAnterior> Valor de pagamentos 
extraorçamentários - 
outros pagamentos 
extraorçamentários do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 

Sim 



 
 

500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<notaSaldoExercicioSeguinte> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<notaSaldoExercicioSeguinteCaixaEquivalentesCaixa> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<valorSaldoExercicioSeguinteCaixaEquivalentesCaixaAtual> Valor do saldo para o 
exercício seguinte - caixa 
e equivalentes de caixa do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorSaldoExercicioSeguinteCaixaEquivalentesCaixaAnterior> Valor do saldo para o 
exercício seguinte - caixa 
e equivalentes de caixa do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 

Sim 



 
 

500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<notaSaldoExercicioSeguinteDepositosRestituiveisValoresVinculados> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

Não 

<valorSaldoExercicioSeguinteDepositosRestituiveisValoresVinculadosAtual> Valor do saldo para o 
exercício seguinte - 
depósitos restituíveis e 
valores vinculados do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorSaldoExercicioSeguinteDepositosRestituiveisValoresVinculadosAnterior> Valor do saldo para o 
exercício seguinte - 
depósitos restituíveis e 
valores vinculados do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTotalDispendios> Elemento para informar o 
número da nota 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 

Não 



 
 

explicativa. elemento pai 
<blocoADispendiosA13>. 

 

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
do total da despesa orçamentária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaOrdinaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
despesa orçamentária ordinária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVincula> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
total da despesa orçamentária 
vinculada. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVinculadosEducacao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
despesa orçamentária vinculada - 
recursos destinados à educação. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVinculadosSaude> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
despesa orçamentária vinculada - 
recursos destinados à saúde. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVinculadosRPPS> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
despesa orçamentária vinculada - 
recursos destinados à previdência 
social - rpps. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVinculadosRGPS> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
despesa orçamentária vinculada - 
recursos destinados à previdência 
social - rgps. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
despesa orçamentária vinculada - 
recursos destinados à seguridade 
social. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVinculadosOutras> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
despesa orçamentária vinculada - 
outras destinações de recursos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
transferências concedidas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasExecucaoOrcamentaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
transferências concedidas para a 
execução orçamentária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIndependentesExecucaoOrcamentaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
transferências concedidas 
independentes de execução 
orçamentária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasAportesRGPS> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
transferências concedidas para 
aportes de recursos para o rgps. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasAportesRPPS> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
transferências concedidas para 
aportes de recursos para o rpps. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPagamentosExtraorcamentarios> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
pagamentos extraorçamentários. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPagamentosRestosPagarNaoProcessados> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
pagamentos extraorçamentários - 
pagamento de restos a pagar não 
processados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPagamentosRestosPagarProcessados> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
pagamentos extraorçamentários - 
pagamento de restos a pagar 
processados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaPagamentosDepositosRestituiveisValoresVinculados> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
pagamentos extraorçamentários - 
depósitos restituíveis e Notas 
vinculados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPagamentosOutrosPagamentosExtraorcamentarios> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
pagamentos extraorçamentários - 
outros pagamentos 
extraorçamentários. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioSeguinte> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
saldo para o exercício seguinte. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioSeguinteCaixaEquivalentesCaixa> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
saldo para o exercício seguinte - 
caixa e equivalentes de caixa. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioSeguinteDepositosRestituiveisValoresVinculados> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
saldo para o exercício seguinte - 
depósitos restituíveis e Notas 
vinculados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTotalDispendios> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui 
elementos filhos. 

          

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
total de dispêndios. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoBA13> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaDeducaoReceitaOrcamentariaOrdinaria> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento pai 
<blocoBA13>. 

Não 



 
 

<valorReceitaOrcamentariaOrdinariaAtual> Valor da receita 
orçamentária ordinária do 
exercício atual. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaOrdinariaAtual> Valor com deduções da 
receita orçamentária 
ordinária do exercício 
atual. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<valorReceitaOrcamentariaOrdinariaAnterior> Valor da receita 
orçamentária ordinária do 
exercício anterior. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: Sim 



 
 

12.00 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaOrdinariaAnterior> Valor com deduções da 
receita orçamentária 
ordinária do exercício 
anterior. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculados> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento pai 
<blocoBA13>. 

Não 

<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosEducacao> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento pai 
<blocoBA13>. 

Não 

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosEducacaoAtual> Valor da receita 
orçamentária vinculada - 
recursos vinculados à 
educação do exercício 
atual. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 Sim 



 
 

Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosEducacaoAtual> Valor com deduções da 
receita orçamentária 
vinculada - recursos 
vinculados à educação do 
exercício atual. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosEducacaoAnterior> Valor da receita 
orçamentária vinculada - 
recursos vinculados à 
educação do exercício 
anterior. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 



 
 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosEducacaoAnterior> Valor com deduções da 
receita orçamentária 
vinculada - recursos 
vinculados à educação do 
exercício anterior. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSaude> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento pai 
<blocoBA13>. 

Não 

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosSaudeAtual> Valor da receita 
orçamentária vinculada - 
recursos vinculados à 
saúde do exercício atual. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSaudeAtual> Valor com deduções da 
receita orçamentária 
vinculada - recursos 
vinculados à saúde do 
exercício atual. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Sim 



 
 

Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosSaudeAnterior> Valor da receita 
orçamentária vinculada - 
recursos vinculados à 
saúde do exercício 
anterior. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSaudeAnterior> Valor com deduções da 
receita orçamentária 
vinculada - recursos 
vinculados à saúde do 
exercício anterior. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRPPS> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento pai 
<blocoBA13>. 

Não 



 
 

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosRPPSAtual> Valor da receita 
orçamentária vinculada - 
recursos vinculados à 
previdência social - RGPS 
do exercício atual. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRPPSAtual> Valor com deduções da 
receita orçamentária 
vinculada - recursos 
vinculados à previdência 
social - RGPS do exercício 
atual. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosRPPSAnterior> Valor da receita 
orçamentária vinculada - 
recursos vinculados à 
previdência social - RGPS 
do exercício anterior. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: Sim 



 
 

12.00 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRPPSAnterior> Valor com deduções da 
receita orçamentária 
vinculada - recursos 
vinculados à previdência 
social - RGPS do exercício 
anterior. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRGPS> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento pai 
<blocoBA13>. 

Não 

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosRGPSAtual> Valor da receita 
orçamentária vinculada - 
recursos vinculados à 
previdência social - RPPS 
do exercício atual. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 



 
 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRGPSAtual> Valor com deduções da 
receita orçamentária 
vinculada - recursos 
vinculados à previdência 
social - RPPS do exercício 
atual. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosRGPSAnterior> Valor da receita 
orçamentária vinculada - 
recursos vinculados à 
previdência social - RPPS 
do exercício anterior. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRGPSAnterior> Valor com deduções da 
receita orçamentária 
vinculada - recursos 
vinculados à previdência 
social - RPPS do exercício 
anterior. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: Sim 



 
 

12.00 

<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento pai 
<blocoBA13>. 

Não 

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAtual> Valor da receita 
orçamentária vinculada - 
recursos vinculados à 
seguridade social do 
exercício atual. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAtual> Valor com deduções da 
receita orçamentária 
vinculada - recursos 
vinculados à seguridade 
social do exercício atual. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 



 
 

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAnterior> Valor da receita 
orçamentária vinculada - 
recursos vinculados à 
seguridade social do 
exercício anterior. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAnterior> Valor com deduções da 
receita orçamentária 
vinculada - recursos 
vinculados à seguridade 
social do exercício anterior. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosOutras> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento pai 
<blocoBA13>. 

Não 

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosOutrasAtual> Valor da receita 
orçamentária vinculada - 
outras destinações de 
recursos do exercício atual. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Sim 



 
 

Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosOutrasAtual> Valor com deduções da 
receita orçamentária 
vinculada - outras 
destinações de recursos do 
exercício atual. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosOutrasAnterior> Valor da receita 
orçamentária vinculada - 
outras destinações de 
recursos do exercício 
anterior. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 



 
 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosOutrasAnterior> Valor com deduções da 
receita orçamentária 
vinculada - outras 
destinações de recursos do 
exercício anterior. 

Decimal - 

Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 Sim 

<notaTotalDeducaoReceitaOrcamentaria> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento pai 
<blocoBA13>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaOrdinaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
deduções da receita orçamentária 
ordinária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculados> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
deduções da receita orçamentária 
vinculada. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosEducacao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
deduções da receita orçamentária 
vinculada - recursos vinculados à 
educação. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSaude> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
deduções da receita orçamentária 
vinculada - recursos vinculados à 
saúde. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRPPS> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
deduções da receita orçamentária 
vinculada - recursos vinculados à 
previdência social - rgps. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRGPS> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui 
elementos filhos. 

          

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
deduções da receita orçamentária 
vinculada - recursos vinculados à 
previdência social - rpps. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
deduções da receita orçamentária 
vinculada - recursos vinculados à 
seguridade social. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosOutras> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
deduções da receita orçamentária 
vinculada - outras destinações de 
recursos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTotalDeducaoReceitaOrcamentaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
total com deduções da receita 
orçamentária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexo14> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<anexoDados14> Estrutura com dados do anexo 14. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo14>. Os elementos filhos 
<anexoDados14> e <anexoJustificativa14> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados14> ou <anexoJustificativa14>. 

Sim 

<anexoJustificativa14> Justificativa da ausência do anexo 
14. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo14>. Os elementos filhos 
<anexoDados14> e <anexoJustificativa14> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados14> ou <anexoJustificativa14>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexoDados14> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<blocoAA14> Estrutura com dados do bloco A do 
anexo 14. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados14>. 

Sim 

<blocoBA14> Estrutura com dados do bloco B do 
anexo 14. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados14>. 

Sim 

<blocoCA14> Estrutura com dados do bloco C do 
anexo 14. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados14>. 

Sim 

<fontesRecursosA14> Lista das fontes de recursos. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados14>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoAA14> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaA> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<notaAC> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<notaACCaixaEquivalentesCaixa> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorACCaixaEquivalentesCaixaAtual> Valor do ativo circulante 
- caixa e equivalentes de 
caixa do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorACCaixaEquivalentesCaixaAnterior> Valor do ativo circulante 
- caixa e equivalentes de 
caixa do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaACCreditosCurtoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorACCreditosCurtoPrazoAtual> Valor do ativo circulante 
- créditos a curto prazo 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorACCreditosCurtoPrazoAnterior> Valor do ativo circulante 
- créditos a curto prazo 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaACCreditosTributariosReceber> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorACCreditosTributariosReceberAtual> Valor do ativo circulante 
- créditos tributários a 
receber do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorACCreditosTributariosReceberAnterior> Valor do ativo circulante 
- créditos tributários a 
receber do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaACClientes> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorACClientesAtual> Valor do ativo circulante 
- clientes do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorACClientesAnterior> Valor do ativo circulante 
- clientes do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaACCreditosTransferenciasReceber> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorACCreditosTransferenciasReceberAtual> Valor do ativo circulante 
- créditos de 
transferências a receber 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorACCreditosTransferenciasReceberAnterior> Valor do ativo circulante 
- créditos de 
transferências a receber 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaACEmprestimosFinanciamentosConcedidos> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorACEmprestimosFinanciamentosConcedidosAtual> Valor do ativo circulante 
- empréstimos e 
financiamentos 
concedidos do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorACEmprestimosFinanciamentosConcedidosAnterior> Valor do ativo circulante 
- empréstimos e 
financiamentos 
concedidos do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaACDividaAtivaTributaria> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorACDividaAtivaTributariaAtual> Valor do ativo circulante 
- dívida ativa tributária 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorACDividaAtivaTributariaAnterior> Valor do ativo circulante 
- dívida ativa tributária 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaACDividaAtivaNaoTributaria> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorACDividaAtivaNaoTributariaAtual> Valor do ativo circulante 
- dívida ativa não 
tributária do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorACDividaAtivaNaoTributariaAnterior> Valor do ativo circulante 
- dívida ativa não 
tributária do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaACDemaisCreditosValoresCurtoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorACDemaisCreditosValoresCurtoPrazoAtual> Valor do ativo circulante 
- demais créditos e 
valores a curto prazo do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorACDemaisCreditosValoresCurtoPrazoAnterior> Valor do ativo circulante 
- demais créditos e 
valores a curto prazo do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaACInvestimentosAplicacoesTemporariasCurtoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorACInvestimentosAplicacoesTemporariasCurtoPrazoAtual> Valor do ativo circulante 
- investimentos e 
aplicações temporárias a 
curto prazo do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorACInvestimentosAplicacoesTemporariasCurtoPrazoAnterior> Valor do ativo circulante 
- investimentos e 
aplicações temporárias a 
curto prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaACEstoques> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorACEstoquesAtual> Valor do ativo circulante 
- estoques do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorACEstoquesAnterior> Valor do ativo circulante 
- estoques do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaACVPDPagasAntecipadamente> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorACVPDPagasAntecipadamenteAtual> Valor do ativo circulante 
- VPD pagas 
antecipadamente do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorACVPDPagasAntecipadamenteAnterior> Valor do ativo circulante 
- VPD pagas 
antecipadamente do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaACAjustePerdasCreditosCurtoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorACAjustePerdasCreditosCurtoPrazoAtual> Valor do ativo circulante 
- (-) ajuste de perdas de 
créditos a curto prazo do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorACAjustePerdasCreditosCurtoPrazoAnterior> Valor do ativo circulante 
- (-) ajuste de perdas de 
créditos a curto prazo do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANC> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<notaANCRLP> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<notaANCRLPCreditosLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorANCRLPCreditosLongoPrazoAtual> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - créditos a 
longo prazo do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCRLPCreditosLongoPrazoAnterior> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - créditos a 
longo prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCRLPCreditosTributariosReceber> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorANCRLPCreditosTributariosReceberAtual> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - créditos 
tributários a receber do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCRLPCreditosTributariosReceberAnterior> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - créditos 
tributários a receber do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCRLPClientes> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorANCRLPClientesAtual> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - clientes do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCRLPClientesAnterior> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - clientes do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCRLPEmprestimosFinanciamentosConcedidos> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorANCRLPEmprestimosFinanciamentosConcedidosAtual> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - 
empréstimos e 
financiamentos 
concedidos do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCRLPEmprestimosFinanciamentosConcedidosAnterior> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - 
empréstimos e 
financiamentos 
concedidos do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCRLPDividaAtivaTributaria> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorANCRLPDividaAtivaTributariaAtual> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - dívida ativa 
tributária do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCRLPDividaAtivaTributariaAnterior> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - dívida ativa 
tributária do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCRLPDividaAtivaNaoTributaria> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorANCRLPDividaAtivaNaoTributariaAtual> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - divida ativa 
não tributária do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCRLPDividaAtivaNaoTributariaAnterior> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - divida ativa 
não tributária do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCRLPDemaisCreditosValoresLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorANCRLPDemaisCreditosValoresLongoPrazoAtual> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - demais 
créditos e valores a 
longo prazo do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCRLPDemaisCreditosValoresLongoPrazoAnterior> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - demais 
créditos e valores a 
longo prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCRLPInvestimentosAplicacoesTemporariasLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorANCRLPInvestimentosAplicacoesTemporariasLongoPrazoAtual> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - 
investimentos e 
aplicações temporárias a 
longo prazo do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCRLPInvestimentosAplicacoesTemporariasLongoPrazoAnterior> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - 
investimentos e 
aplicações temporárias a 
longo prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCRLPEstoques> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorANCRLPEstoquesAtual> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - estoques 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCRLPEstoquesAnterior> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - estoques 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCRLPVPDPagasAntecipadamente> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorANCRLPVPDPagasAntecipadamenteAtual> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - VPD pagas 
antecipadamente do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCRLPVPDPagasAntecipadamenteAnterior> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - VPD pagas 
antecipadamente do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCRLPAjustePerdasCreditosLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorANCRLPAjustePerdasCreditosLongoPrazoAtual> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - (-) ajuste 
de perdas de créditos a 
longo prazo do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCRLPAjustePerdasCreditosLongoPrazoAnterior> Valor do ativo não 
circulante - realizável a 
longo prazo - (-) ajuste 
de perdas de créditos a 
longo prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCInv> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<notaANCInvParticipacoesPermanentes> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCInvParticipacoesPermanentesAtual> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - 
participações 
permanentes do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCInvParticipacoesPermanentesAnterior> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - 
participações 
permanentes do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaANCInvParticipacoesAvaliadasMetodoEquivalenciaPatrimonial> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCInvParticipacoesAvaliadasMetodoEquivalenciaPatrimonialAtual> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - 
participações avaliadas 
pelo método de 
equivalência patrimonial 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCInvParticipacoesAvaliadasMetodoEquivalenciaPatrimonialAnterior> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - 
participações avaliadas 
pelo método de 
equivalência patrimonial 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaANCInvParticipacoesAvaliadasMetodoCusto> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCInvParticipacoesAvaliadasMetodoCustoAtual> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - 
participações avaliadas 
pelo método de custo do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCInvParticipacoesAvaliadasMetodoCustoAnterior> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - 
participações avaliadas 
pelo método de custo do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaANCInvPropriedadesInvestimento> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCInvPropriedadesInvestimentoAtual> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - 
propriedades para 
investimento do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCInvPropriedadesInvestimentoAnterior> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - 
propriedades para 
investimento do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaANCInvInvestimentosRPPSLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCInvInvestimentosRPPSLongoPrazoAtual> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - 
investimentos do RPPS 
de longo prazo do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCInvInvestimentosRPPSLongoPrazoAnterior> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - 
investimentos do RPPS 
de longo prazo do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaANCInvDemaisInvestimentosPermanentes> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCInvDemaisInvestimentosPermanentesAtual> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - demais 
investimentos 
permanentes do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCInvDemaisInvestimentosPermanentesAnterior> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - demais 
investimentos 
permanentes do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaANCInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosPermanentes> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosPermanentesAtual> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - (-) 
redução ao valor 
recuperável de demais 
investimentos 
permanentes do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosPermanentesAnterior> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - (-) 
redução ao valor 
recuperável de demais 
investimentos 
permanentes do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaANCInvReducaoValorRecuperavelParticipacoesPermanentes> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCInvReducaoValorRecuperavelParticipacoesPermanentesAtual> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - (-) 
redução ao valor 
recuperável de 
participações 
permanentes do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCInvReducaoValorRecuperavelParticipacoesPermanentesAnterior> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - (-) 
redução ao valor 
recuperável de 
participações 
permanentes do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaANCInvDepreciacaoAcumuladaPropriedadesInvestimento> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCInvDepreciacaoAcumuladaPropriedadesInvestimentoAtual> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - (-) 
depreciação acumulada 
de propriedades para 
investimento do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCInvDepreciacaoAcumuladaPropriedadesInvestimentoAnterior> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - (-) 
depreciação acumulada 
de propriedades para 
investimento do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaANCInvReducaoValorRecuperavelPropriedadesInvestimento> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCInvReducaoValorRecuperavelPropriedadesInvestimentoAtual> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - (-) 
redução ao valor 
recuperável de 
propriedades para 
investimento do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCInvReducaoValorRecuperavelPropriedadesInvestimentoAnterior> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - (-) 
redução ao valor 
recuperável de 
propriedades para 
investimento do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaANCInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosRPPS> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosRPPSAtual> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - (-) 
redução ao valor 
recuperável de 
investimentos do rpps do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosRPPSAnterior> Valor do ativo não 
circulante - 
investimentos - (-) 
redução ao valor 
recuperável de 
investimentos do rpps do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaANCImo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<notaANCImoBensMoveis> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCImoBensMoveisAtual> Valor do ativo não 
circulante - imobilizado - 
bens móveis do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCImoBensMoveisAnterior> Valor do ativo não 
circulante - imobilizado - 
bens móveis do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 

Sim 



 
 

Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaANCImoBensImoveis> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCImoBensImoveisAtual> Valor do ativo não 
circulante - imobilizado - 
bens imóveis do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCImoBensImoveisAnterior> Valor do ativo não 
circulante - imobilizado - 
bens imóveis do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaANCImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensMoveis> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensMoveisAtual> Valor do ativo não 
circulante - imobilizado - 
(-) depreciação, exaustão 
e amortização 
acumuladas de bens 
móveis do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensMoveisAnterior> Valor do ativo não 
circulante - imobilizado - 
(-) depreciação, exaustão 
e amortização 
acumuladas de bens 
móveis do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaANCImoReducaoValorRecuperavelBensMoveis> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCImoReducaoValorRecuperavelBensMoveisAtual> Valor do ativo não 
circulante - imobilizado - 
(-) redução ao valor 
recuperável de bens 
móveis do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCImoReducaoValorRecuperavelBensMoveisAnterior> Valor do ativo não 
circulante - imobilizado - 
(-) redução ao valor 
recuperável de bens 
móveis do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaANCImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensImoveis> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensImoveisAtual> Valor do ativo não 
circulante - imobilizado - 
(-) depreciação, exaustão 
e amortização 
acumuladas de bens 
imóveis do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensImoveisAnterior> Valor do ativo não 
circulante - imobilizado - 
(-) depreciação, exaustão 
e amortização 
acumuladas de bens 
imóveis do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaANCImoReducaoValorRecuperavelBensImoveis> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCImoReducaoValorRecuperavelBensImoveisAtual> Valor do ativo não 
circulante - imobilizado - 
(-) redução ao valor 
recuperável de bens 
imóveis do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorANCImoReducaoValorRecuperavelBensImoveisAnterior> Valor do ativo não 
circulante - imobilizado - 
(-) redução ao valor 
recuperável de bens 
imóveis do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaANCInt> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<notaANCIntSoftwares> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCIntSoftwaresAtual> Valor do ativo não 
circulante - intangível - 
softwares do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorANCIntSoftwaresAnterior> Valor do ativo não 
circulante - intangível - 
softwares do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCIntMarcasDireitosPatentesIndustriais> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCIntMarcasDireitosPatentesIndustriaisAtual> Valor do ativo não 
circulante - intangível - 
marcas, direitos e 
patentes industriais do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorANCIntMarcasDireitosPatentesIndustriaisAnterior> Valor do ativo não 
circulante - intangível - 
marcas, direitos e 
patentes industriais do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCIntDireitosUsoImoveis> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCIntDireitosUsoImoveisAtual> Valor do ativo não 
circulante - intangível - 
direitos de uso de 
imóveis do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorANCIntDireitosUsoImoveisAnterior> Valor do ativo não 
circulante - intangível - 
direitos de uso de 
imóveis do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCIntOutros> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCIntOutrosAtual> Valor do ativo não 
circulante - intangível - 
outros do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorANCIntOutrosAnterior> Valor do ativo não 
circulante - intangível - 
outros do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCIntAmortizacaoAcumuladaSoftwares> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaSoftwaresAtual> Valor do ativo não 
circulante - intangível - (-
) amortização acumulada 
de softwares do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaSoftwaresAnterior> Valor do ativo não 
circulante - intangível - (-
) amortização acumulada 
de softwares do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCIntReducaoValorRecuperavelSoftwares> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCIntReducaoValorRecuperavelSoftwaresAtual> Valor do ativo não 
circulante - intangível - (-
) redução ao valor 
recuperável de softwares 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorANCIntReducaoValorRecuperavelSoftwaresAnterior> Valor do ativo não 
circulante - intangível - (-
) redução ao valor 
recuperável de softwares 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCIntAmortizacaoAcumuladaMarcasDireitosPatentesIndustriais> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaMarcasDireitosPatentesIndustriaisAtual> Valor do ativo não 
circulante - intangível - (-
) amortização acumulada 
de marcas, direitos e 
patentes industriais do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaMarcasDireitosPatentesIndustriaisAnterior> Valor do ativo não 
circulante - intangível - (-
) amortização acumulada 
de marcas, direitos e 
patentes industriais do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCIntReducaoValorRecuperavelMarcasDireitosPatentesIndustriais> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCIntReducaoValorRecuperavelMarcasDireitosPatentesIndustriaisAtual> Valor do ativo não 
circulante - intangível - (-
) redução ao valor 
recuperável de marcas, 
direitos e patentes 
industriais do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorANCIntReducaoValorRecuperavelMarcasDireitosPatentesIndustriaisAnterior> Valor do ativo não 
circulante - intangível - (-
) redução ao valor 
recuperável de marcas, 
direitos e patentes 
industriais do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCIntAmortizacaoAcumuladaDireitosUsoImoveis> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaDireitosUsoImoveisAtual> Valor do ativo não 
circulante - intangível - (-
) amortização acumulada 
de direitos de uso de 
imóveis do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaDireitosUsoImoveisAnterior> Valor do ativo não 
circulante - intangível - (-
) amortização acumulada 
de direitos de uso de 
imóveis do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCIntReducaoValorRecuperavelDireitosUsoImoveis> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCIntReducaoValorRecuperavelDireitosUsoImoveisAtual> Valor do ativo não 
circulante - intangível - (-
) redução ao valor 
recuperável de direitos 
de uso de imóveis do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorANCIntReducaoValorRecuperavelDireitosUsoImoveisAnterior> Valor do ativo não 
circulante - intangível - (-
) redução ao valor 
recuperável de direitos 
de uso de imóveis do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaANCDiferido> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorANCDiferidoAtual> Valor do ativo não 
circulante - diferido do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorANCDiferidoAnterior> Valor do ativo não 
circulante - diferido do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPPL> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<notaPC> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<notaPCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarCurtoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorPCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarCurtoPrazoAtual> Valor do passivo 
circulante - obrigações 
trabalhistas, 
previdenciárias e 
assistenciais a pagar a 
curto prazo do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarCurtoPrazoAnterior> Valor do passivo 
circulante - obrigações 
trabalhistas, 
previdenciárias e 
assistenciais a pagar a 
curto prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPCPessoalPagar> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorPCPessoalPagarAtual> Valor do passivo 
circulante - pessoal a 
pagar do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPCPessoalPagarAnterior> Valor do passivo 
circulante - pessoal a 
pagar do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPCBeneficiosPrevidenciariosPagar> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorPCBeneficiosPrevidenciariosPagarAtual> Valor do passivo 
circulante - benefícios 
previdenciários a pagar 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPCBeneficiosPrevidenciariosPagarAnterior> Valor do passivo 
circulante - benefícios 
previdenciários a pagar 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPCBeneficiosAssistenciaisPagar> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorPCBeneficiosAssistenciaisPagarAtual> Valor do passivo 
circulante - benefícios 
assistenciais a pagar do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPCBeneficiosAssistenciaisPagarAnterior> Valor do passivo 
circulante - benefícios 
assistenciais a pagar do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPCEncargosSociaisPagar> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorPCEncargosSociaisPagarAtual> Valor do passivo 
circulante - encargos 
sociais a pagar do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPCEncargosSociaisPagarAnterior> Valor do passivo 
circulante - encargos 
sociais a pagar do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPCEmprestimosFinanciamentosCurtoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorPCEmprestimosFinanciamentosCurtoPrazoAtual> Valor do passivo 
circulante - empréstimos 
e financiamentos a curto 
prazo do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPCEmprestimosFinanciamentosCurtoPrazoAnterior> Valor do passivo 
circulante - empréstimos 
e financiamentos a curto 
prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPCFornecedoresContasPagarCurtoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorPCFornecedoresContasPagarCurtoPrazoAtual> Valor do passivo 
circulante - fornecedores 
e contas a pagar a curto 
prazo do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPCFornecedoresContasPagarCurtoPrazoAnterior> Valor do passivo 
circulante - fornecedores 
e contas a pagar a curto 
prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPCObrigacoesFiscaisCurtoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorPCObrigacoesFiscaisCurtoPrazoAtual> Valor do passivo 
circulante - obrigações 
fiscais a curto prazo do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPCObrigacoesFiscaisCurtoPrazoAnterior> Valor do passivo 
circulante - obrigações 
fiscais a curto prazo do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPCProvisoesCurtoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorPCProvisoesCurtoPrazoAtual> Valor do passivo 
circulante - provisões a 
curto prazo do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPCProvisoesCurtoPrazoAnterior> Valor do passivo 
circulante - provisões a 
curto prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPCProvisoesRiscostTrabalhistaCurtoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorPCProvisoesRiscostTrabalhistaCurtoPrazoAtual> Valor do passivo 
circulante - provisões 
para riscos trabalhistas a 
curto prazo do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPCProvisoesRiscostTrabalhistaCurtoPrazoAnterior> Valor do passivo 
circulante - provisões 
para riscos trabalhistas a 
curto prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPCProvisoesRiscosFiscaisCurtoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorPCProvisoesRiscosFiscaisCurtoPrazoAtual> Valor do passivo 
circulante - provisões 
para riscos fiscais a curto 
prazo do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPCProvisoesRiscosFiscaisCurtoPrazoAnterior> Valor do passivo 
circulante - provisões 
para riscos fiscais a curto 
prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPCProvisoesRiscosCiveisCurtoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorPCProvisoesRiscosCiveisCurtoPrazoAtual> Valor do passivo 
circulante - provisões 
para riscos cíveis a curto 
prazo do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPCProvisoesRiscosCiveisCurtoPrazoAnterior> Valor do passivo 
circulante - provisões 
para riscos cíveis a curto 
prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPCurtoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorPCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPCurtoPrazoAtual> Valor do passivo 
circulante - provisões 
para riscos decorrentes 
de contratos de PPP a 
curto prazo do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPCurtoPrazoAnterior> Valor do passivo 
circulante - provisões 
para riscos decorrentes 
de contratos de PPP a 
curto prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPCOutrasProvisoesCurtoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorPCOutrasProvisoesCurtoPrazoAtual> Valor do passivo 
circulante - outras 
provisões a curto prazo 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPCOutrasProvisoesCurtoPrazoAnterior> Valor do passivo 
circulante - outras 
provisões a curto prazo 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPCDemaisObrigacoesCurtoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<valorPCDemaisObrigacoesCurtoPrazoAtual> Valor do passivo 
circulante - demais 
obrigações a curto prazo 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPCDemaisObrigacoesCurtoPrazoAnterior> Valor do passivo 
circulante - demais 
obrigações a curto prazo 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<notaPNC> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 



 
 

<notaPNCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarLongoPrazoAtual> Valor do passivo não-
circulante - obrigações 
trabalhistas, 
previdenciárias e 
asssitenciais a pagar a 
longo prazo do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarLongoPrazoAnterior> Valor do passivo não-
circulante - obrigações 
trabalhistas, 
previdenciárias e 
asssitenciais a pagar a 
longo prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCPessoalPagar> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCPessoalPagarAtual> Valor do passivo não-
circulante - pessoal a 
pagar do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCPessoalPagarAnterior> Valor do passivo não-
circulante - pessoal a 
pagar do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCBeneficiosPrevidenciariosPagar> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCBeneficiosPrevidenciariosPagarAtual> Valor do passivo não-
circulante - benefícios 
previdenciários a pagar 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCBeneficiosPrevidenciariosPagarAnterior> Valor do passivo não-
circulante - benefícios 
previdenciários a pagar 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCBeneficiosAssistenciaisPagar> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCBeneficiosAssistenciaisPagarAtual> Valor do passivo não-
circulante - benefícios 
assistenciais a pagar do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCBeneficiosAssistenciaisPagarAnterior> Valor do passivo não-
circulante - benefícios 
assistenciais a pagar do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCEncargosSociaisPagar> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCEncargosSociaisPagarAtual> Valor do passivo não-
circulante - encargos 
sociais a pagar do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCEncargosSociaisPagarAnterior> Valor do passivo não-
circulante - encargos 
sociais a pagar do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCEmprestimosFinanciamentosLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCEmprestimosFinanciamentosLongoPrazoAtual> Valor do passivo não-
circulante - empréstimos 
e financiamentos a longo 
prazo do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCEmprestimosFinanciamentosLongoPrazoAnterior> Valor do passivo não-
circulante - empréstimos 
e financiamentos a longo 
prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCFornecedoresContasPagarLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCFornecedoresContasPagarLongoPrazoAtual> Valor do passivo não-
circulante - fornecedores 
e contas a pagar a longo 
prazo do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCFornecedoresContasPagarLongoPrazoAnterior> Valor do passivo não-
circulante - fornecedores 
e contas a pagar a longo 
prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCObrigacoesFiscaisLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCObrigacoesFiscaisLongoPrazoAtual> Valor do passivo não-
circulante - obrigações 
fiscais a longo prazo do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCObrigacoesFiscaisLongoPrazoAnterior> Valor do passivo não-
circulante - obrigações 
fiscais a longo prazo do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCProvisoesLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCProvisoesLongoPrazoAtual> Valor do passivo não-
circulante - provisões a 
longo prazo do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCProvisoesLongoPrazoAnterior> Valor do passivo não-
circulante - provisões a 
longo prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCProvisoesRiscostTrabalhistaLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCProvisoesRiscostTrabalhistaLongoPrazoAtual> Valor do passivo não-
circulante - provisões 
para riscos trabalhistas a 
longo prazo do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCProvisoesRiscostTrabalhistaLongoPrazoAnterior> Valor do passivo não-
circulante - provisões 
para riscos trabalhistas a 
longo prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCProvisoesMatematicasPrevidenciariasLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCProvisoesMatematicasPrevidenciariasLongoPrazoAtual> Valor do passivo não-
circulante - provisões 
matemáticas 
previdenciárias a longo 
prazo do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCProvisoesMatematicasPrevidenciariasLongoPrazoAnterior> Valor do passivo não-
circulante - provisões 
matemáticas 
previdenciárias a longo 
prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCProvisoesRiscosFiscaisLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCProvisoesRiscosFiscaisLongoPrazoAtual> Valor do passivo não-
circulante - provisões 
para riscos fiscais a longo 
prazo do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCProvisoesRiscosFiscaisLongoPrazoAnterior> Valor do passivo não-
circulante - provisões 
para riscos fiscais a longo 
prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCProvisoesRiscosCiveisLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCProvisoesRiscosCiveisLongoPrazoAtual> Valor do passivo não-
circulante - provisões 
para riscos cíveis a longo 
prazo do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCProvisoesRiscosCiveisLongoPrazoAnterior> Valor do passivo não-
circulante - provisões 
para riscos cíveis a longo 
prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPLongoPrazoAtual> Valor do passivo não-
circulante - provisões 
para riscos decorrentes 
de contratos de PPP a 
longo prazo do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPLongoPrazoAnterior> Valor do passivo não-
circulante - provisões 
para riscos decorrentes 
de contratos de PPP a 
longo prazo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCOutrasProvisoesLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCOutrasProvisoesLongoPrazoAtual> Valor do passivo não-
circulante - outras 
provisões a longo prazo 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCOutrasProvisoesLongoPrazoAnterior> Valor do passivo não-
circulante - outras 
provisões a longo prazo 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCDemaisObrigacoesLongoPrazo> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCDemaisObrigacoesLongoPrazoAtual> Valor do passivo não-
circulante - demais 
obrigações a longo prazo 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCDemaisObrigacoesLongoPrazoAnterior> Valor do passivo não-
circulante - demais 
obrigações a longo prazo 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPNCResultadoDiferido> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPNCResultadoDiferidoAtual> Valor do passivo não-
circulante - resultado 
diferido do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPNCResultadoDiferidoAnterior> Valor do passivo não-
circulante - resultado 
diferido do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaPL> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<notaPLPatrimonioCapitalSocial> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPLPatrimonioCapitalSocialAtual> Valor do patrimônio 
líquido - patrimônio 
social/capital social do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPLPatrimonioCapitalSocialAnterior> Valor do patrimônio 
líquido - patrimônio 
social/capital social do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 

Sim 



 
 

Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaPLAdiantamentoFuturoAumentoCapital> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPLAdiantamentoFuturoAumentoCapitalAtual> Valor do patrimônio 
líquido - adiantamento 
para futuro aumento de 
capital do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPLAdiantamentoFuturoAumentoCapitalAnterior> Valor do patrimônio 
líquido - adiantamento 
para futuro aumento de 
capital do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaPLReservasCapital> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPLReservasCapitalAtual> Valor do patrimônio 
líquido - reservas de 
capital do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPLReservasCapitalAnterior> Valor do patrimônio 
líquido - reservas de 
capital do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaPLAjustesAvaliacaoPatrimonialAumento> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPLAjustesAvaliacaoPatrimonialAumentoAtual> Valor do patrimônio 
líquido - ajustes de 
avaliação patrimonial 
(aumento) do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPLAjustesAvaliacaoPatrimonialAumentoAnterior> Valor do patrimônio 
líquido - ajustes de 
avaliação patrimonial 
(aumento) do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaPLReservasLucros> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPLReservasLucrosAtual> Valor do patrimônio 
líquido - reservas de 
lucros do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPLReservasLucrosAnterior> Valor do patrimônio 
líquido - reservas de 
lucros do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaPLDemaisReservas> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPLDemaisReservasAtual> Valor do patrimônio 
líquido - demais reservas 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPLDemaisReservasAnterior> Valor do patrimônio 
líquido - demais reservas 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaPLResultadosAcumulados> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPLResultadosAcumuladosAtual> Valor do patrimônio 
líquido - resultados 
acumulados do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPLResultadosAcumuladosAnterior> Valor do patrimônio 
líquido - resultados 
acumulados do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaPLAjustesExerciciosAnterioresGanho> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPLAjustesExerciciosAnterioresGanhoAtual> Valor do patrimônio 
líquido - ajustes de 
exercícios anteriores 
(ganho) do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPLAjustesExerciciosAnterioresGanhoAnterior> Valor do patrimônio 
líquido - ajustes de 
exercícios anteriores 
(ganho) do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaPLAcoesCotasTesouraria> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPLAcoesCotasTesourariaAtual> Valor do patrimônio 
líquido - (-) ações/cotas 
em tesouraria do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPLAcoesCotasTesourariaAnterior> Valor do patrimônio 
líquido - (-) ações/cotas 
em tesouraria do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaPLAjustesAvaliacaoPatrimonialDiminuicao> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPLAjustesAvaliacaoPatrimonialDiminuicaoAtual> Valor do patrimônio 
líquido - (-) ajustes de 
avaliação patrimonial 
(diminuição) do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPLAjustesAvaliacaoPatrimonialDiminuicaoAnterior> Valor do patrimônio 
líquido - (-) ajustes de 
avaliação patrimonial 
(diminuição) do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

<notaPLAjustesExerciciosAnterioresPerda> Elemento para informar 
o número da nota 
explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no 
elemento pai 
<blocoAA14>. 

Não 

<valorPLAjustesExerciciosAnterioresPerdaAtual> Valor do patrimônio 
líquido - (-) ajustes de 
exercícios anteriores 
(perda) do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

Sim 

<valorPLAjustesExerciciosAnterioresPerdaAnterior> Valor do patrimônio 
líquido - (-) ajustes de 
exercícios anteriores 
(perda) do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) 
como separador 
decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - 
Informe: 12.00 

 

Descrição do elemento pai = <notaA> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaAC> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo circulante. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaACCaixaEquivalentesCaixa> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo circulante - caixa e 
equivalentes de caixa. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaACCreditosCurtoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo circulante - créditos a curto 
prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaACCreditosTributariosReceber> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo circulante - créditos 
tributários a receber. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaACClientes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo circulante - clientes. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaACCreditosTransferenciasReceber> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo circulante - créditos de 
transferências a receber. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaACEmprestimosFinanciamentosConcedidos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo circulante - empréstimos e 
financiamentos concedidos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaACDividaAtivaTributaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo circulante - dívida ativa 
tributária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaACDividaAtivaNaoTributaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo circulante - dívida ativa não 
tributária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaACDemaisCreditosValoresCurtoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo circulante - demais créditos e 
notas a curto prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaACInvestimentosAplicacoesTemporariasCurtoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo circulante - investimentos e 
aplicações temporárias a curto 
prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaACEstoques> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo circulante - estoques. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaACVPDPagasAntecipadamente> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo circulante - VPD pagas 
antecipadamente. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaACAjustePerdasCreditosCurtoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo circulante - (-) ajuste de 
perdas de créditos a curto prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANC> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCRLP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - realizável a 
longo prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPCreditosLongoPrazo> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - realizável a 
longo prazo - créditos a longo 
prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPCreditosTributariosReceber> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - realizável a 
longo prazo - créditos tributários a 
receber. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPClientes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - realizável a 
longo prazo - clientes. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPEmprestimosFinanciamentosConcedidos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - realizável a 
longo prazo - empréstimos e 
financiamentos concedidos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPDividaAtivaTributaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - realizável a 
longo prazo - dívida ativa tributária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPDividaAtivaNaoTributaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - realizável a 
longo prazo - divida ativa não 
tributária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPDemaisCreditosValoresLongoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - realizável a 
longo prazo - demais créditos e 
notas a longo prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPInvestimentosAplicacoesTemporariasLongoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - realizável a 
longo prazo - investimentos e 
aplicações temporárias a longo 
prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPEstoques> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - realizável a 
longo prazo - estoques. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPVPDPagasAntecipadamente> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - realizável a 
longo prazo - VPD pagas 
antecipadamente. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPAjustePerdasCreditosLongoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - realizável a 
longo prazo - (-) ajuste de perdas 
de créditos a longo prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCInv> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - 
investimentos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCInvParticipacoesPermanentes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - investimentos 
- participações permanentes. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCInvParticipacoesAvaliadasMetodoEquivalenciaPatrimonial> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - investimentos 
- participações avaliadas pelo 
método de equivalência 
patrimonial. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCInvParticipacoesAvaliadasMetodoCusto> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - investimentos 
- participações avaliadas pelo 
método de custo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCInvPropriedadesInvestimento> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - investimentos 
- propriedades para investimento. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaANCInvInvestimentosRPPSLongoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - investimentos 
- investimentos do RPPS de longo 
prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCInvDemaisInvestimentosPermanentes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - investimentos 
- demais investimentos 
permanentes. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosPermanentes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - investimentos 
- (-) redução a nota recuperável de 
demais investimentos 
permanentes. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCInvReducaoValorRecuperavelParticipacoesPermanentes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - investimentos 
- (-) redução ao nota recuperável 
de participações permanentes. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCInvDepreciacaoAcumuladaPropriedadesInvestimento> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - investimentos 
- (-) depreciação acumulada de 
propriedades para investimento. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCInvReducaoValorRecuperavelPropriedadesInvestimento> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - investimentos 
- (-) redução ao nota recuperável 
de propriedades para investimento. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosRPPS> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - investimentos 
- (-) redução a nota recuperável de 
investimentos do RPPS. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCImo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - imobilizado. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCImoBensMoveis> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - imobilizado - 
bens móveis. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCImoBensImoveis> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - imobilizado - 
bens imóveis. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensMoveis> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - imobilizado - 
(-) depreciação, exaustão e 
amortização acumuladas de bens 
móveis. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCImoReducaoValorRecuperavelBensMoveis> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - imobilizado - 
(-) redução a nota recuperável de 
bens móveis. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensImoveis> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - imobilizado - 
(-) depreciação, exaustão e 
amortização acumuladas de bens 
imóveis. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCImoReducaoValorRecuperavelBensImoveis> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - imobilizado - 
(-) redução a nota recuperável de 
bens imóveis. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCInt> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - intangível. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCIntSoftwares> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - intangível - 
softwares. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCIntMarcasDireitosPatentesIndustriais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - intangível - 
marcas, direitos e patentes 
industriais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCIntDireitosUsoImoveis> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - intangível - 
direitos de uso de imóveis. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCIntOutros> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - intangível - 
outros. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCIntAmortizacaoAcumuladaSoftwares> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - intangível - (-) 
amortização acumulada de 
softwares. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCIntReducaoValorRecuperavelSoftwares> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - intangível - (-) 
redução a nota recuperável de 
softwares. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCIntAmortizacaoAcumuladaMarcasDireitosPatentesIndustriais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - intangível - (-) 
amortização acumulada de marcas, 
direitos e patentes industriais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCIntReducaoValorRecuperavelMarcasDireitosPatentesIndustriais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - intangível - (-) 
redução a nota recuperável de 
marcas, direitos e patentes 
industriais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCIntAmortizacaoAcumuladaDireitosUsoImoveis> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - intangível - (-) 
amortização acumulada de direitos 
de uso de imóveis. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCIntReducaoValorRecuperavelDireitosUsoImoveis> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - intangível - (-) 
redução a nota recuperável de 
direitos de uso de imóveis. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaANCDiferido> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo não circulante - diferido. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPPL> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo e patrimônio líquido. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPC> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarCurtoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante - obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e 
assistenciais a pagar a curto prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaPCPessoalPagar> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante - pessoal a pagar. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPCBeneficiosPrevidenciariosPagar> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante - benefícios 
previdenciários a pagar. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPCBeneficiosAssistenciaisPagar> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante - benefícios 
assistenciais a pagar. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPCEncargosSociaisPagar> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante - encargos sociais 
a pagar. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPCEmprestimosFinanciamentosCurtoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante - empréstimos e 
financiamentos a curto prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPCFornecedoresContasPagarCurtoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante - fornecedores e 
contas a pagar a curto prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPCObrigacoesFiscaisCurtoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante - obrigações 
fiscais a curto prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaPCProvisoesCurtoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante - provisões a 
curto prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPCProvisoesRiscostTrabalhistaCurtoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante - provisões para 
riscos trabalhistas a curto prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPCProvisoesRiscosFiscaisCurtoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante - provisões para 
riscos fiscais a curto prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPCProvisoesRiscosCiveisCurtoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante - provisões para 
riscos cíveis a curto prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPCurtoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante - provisões para 
riscos decorrentes de contratos de 
PPP a curto prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPCOutrasProvisoesCurtoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante - outras 
provisões a curto prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPCDemaisObrigacoesCurtoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo circulante - demais 
obrigações a curto prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaPNC> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarLongoPrazo> 

x Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e 
assistenciais a pagar a longo prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCPessoalPagar> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - pessoal a 
pagar. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCBeneficiosPrevidenciariosPagar> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - benefícios 
previdenciários a pagar. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCBeneficiosAssistenciaisPagar> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - benefícios 
assistenciais a pagar. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCEncargosSociaisPagar> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - encargos 
sociais a pagar. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCEmprestimosFinanciamentosLongoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - 
empréstimos e financiamentos a 
longo prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCFornecedoresContasPagarLongoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - 
fornecedores e contas a pagar a 
longo prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCObrigacoesFiscaisLongoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - obrigações 
fiscais a longo prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesLongoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - provisões a 
longo prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesRiscostTrabalhistaLongoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - provisões 
para riscos trabalhistas a longo 
prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesMatematicasPrevidenciariasLongoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - provisões 
matemáticas previdenciárias a 
longo prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesRiscosFiscaisLongoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - provisões 
para riscos fiscais a longo prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesRiscosCiveisLongoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - provisões 
para riscos cíveis a longo prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPLongoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - provisões 
para riscos decorrentes de 
contratos de PPP a longo prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCOutrasProvisoesLongoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - outras 
provisões a longo prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPNCDemaisObrigacoesLongoPrazo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - demais 
obrigações a longo prazo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaPNCResultadoDiferido> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo não-circulante - resultado 
diferido. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPL> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
patrimônio líquido. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPLPatrimonioCapitalSocial> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
patrimônio líquido - patrimônio 
social/capital social. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPLAdiantamentoFuturoAumentoCapital> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
patrimônio líquido - adiantamento 
para futuro aumenta de capital. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPLReservasCapital> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
patrimônio líquido - reservas de 
capital. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPLAjustesAvaliacaoPatrimonialAumento> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
patrimônio líquido - ajustes de 
avaliação patrimonial (aumento). 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPLReservasLucros> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
patrimônio líquido - reservas de 
lucros. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaPLDemaisReservas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
patrimônio líquido - demais 
reservas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPLResultadosAcumulados> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
patrimônio líquido - resultados 
acumulados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPLAjustesExerciciosAnterioresGanho> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
patrimônio líquido - ajustes de 
exercícios anteriores (ganho). 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPLAcoesCotasTesouraria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
patrimônio líquido - (-) ações/cotas 
em tesouraria. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPLAjustesAvaliacaoPatrimonialDiminuicao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
patrimônio líquido - (-) ajustes de 
avaliação patrimonial (diminuição). 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPLAjustesExerciciosAnterioresPerda> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
patrimônio líquido - (-) ajustes de 
exercícios anteriores (perda). 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoBA14> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaAtivo> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoBA14>. 

Não 

<notaAtivoFinanceiro> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoBA14>. 

Não 



 
 

<valorAtivoFinanceiroAtual> Valor do ativo financeiro do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAtivoFinanceiroAnterior> Valor do ativo financeiro do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaAtivoPermanente> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoBA14>. 

Não 

<valorAtivoPermanenteAtual> Valor do ativo permanente do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAtivoPermanenteAnterior> Valor do ativo permanente do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaPassivo> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoBA14>. 

Não 



 
 

<notaPassivoFinanceiro> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoBA14>. 

Não 

<valorPassivoFinanceiroAtual> Valor do passivo financeiro do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorPassivoFinanceiroAnterior> Valor do passivo financeiro do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaPassivoPermanente> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoBA14>. 

Não 

<valorPassivoPermanenteAtual> Valor do passivo permanente do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorPassivoPermanenteAnterior> Valor do passivo permanente do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<notaSaldoPatrimonial> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <blocoBA14>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <notaAtivo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaAtivoFinanceiro> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo financeiro. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaAtivoPermanente> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ativo permanente. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPassivo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPassivoFinanceiro> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo financeiro. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPassivoPermanente> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
passivo permanente. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaSaldoPatrimonial> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
saldo patrimonial do ativo e 
passivo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <blocoCA14> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaCCAPA> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoCA14>. 

Não 

<notaCCAPAGarantiasContraGarantiasRecebidas> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoCA14>. 

Não 

<valorCCAPAGarantiasContraGarantiasRecebidasAtual> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais ativos - 
garantias e contragarantias 
recebidas do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorCCAPAGarantiasContraGarantiasRecebidasAnterior> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais ativos - 
garantias e contragarantias 
recebidas do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 

Sim 



 
 

12.00 

<notaCCAPADireitosConveniadosOutrosInstrumentosCongeneres> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoCA14>. 

Não 

<valorCCAPADireitosConveniadosOutrosInstrumentosCongeneresAtual> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais ativos - direitos 
conveniados e outros 
instrumentos congêneres 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorCCAPADireitosConveniadosOutrosInstrumentosCongeneresAnterior> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais ativos - direitos 
conveniados e outros 
instrumentos congêneres 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

<notaCCAPADireitosContratuais> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoCA14>. 

Não 

<valorCCAPADireitosContratuaisAtual> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais ativos - direitos 
contratuais do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorCCAPADireitosContratuaisAnterior> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais ativos - direitos 
contratuais do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

<notaCCAPAOutrosAtosPotenciaisAtivos> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoCA14>. 

Não 

<valorCCAPAOutrosAtosPotenciaisAtivosAtual> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais ativos - outros 
atos potenciais ativos do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorCCAPAOutrosAtosPotenciaisAtivosAnterior> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais ativos - outros 
atos potenciais ativos do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

<notaCCAPP> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoCA14>. 

Não 

<notaCCAPPGarantiasContraGarantiasConcedidas> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoCA14>. 

Não 

<valorCCAPPGarantiasContraGarantiasConcedidasAtual> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais passivos - 
garantias e contragarantias 
concedidas do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorCCAPPGarantiasContraGarantiasConcedidasAnterior> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais passivos - 
garantias e contragarantias 
concedidas do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 

Sim 



 
 

Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

<notaCCAPPObrigacoesConveniadasOutrosInstrumentosCongeneres> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoCA14>. 

Não 

<valorCCAPPObrigacoesConveniadasOutrosInstrumentosCongeneresAtual> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais passivos - 
obrigações conveniadas e 
outros instrumentos 
congêneres do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorCCAPPObrigacoesConveniadasOutrosInstrumentosCongeneresAnterior> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais passivos - 
obrigações conveniadas e 
outros instrumentos 
congeneres do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

<notaCCAPPObrigacoesContratuais> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoCA14>. 

Não 

<valorCCAPPObrigacoesContratuaisAtual> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais passivos - 
obrigações contratuais do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorCCAPPObrigacoesContratuaisAnterior> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais passivos - 
obrigações contratuais do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

<notaCCAPPOutrosAtosPotenciaisPassivos> Elemento para informar o 
número da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoCA14>. 

Não 

<valorCCAPPOutrosAtosPotenciaisPassivosAtual> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais passivos - outros 
atos potenciais passivos do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorCCAPPOutrosAtosPotenciaisPassivosAnterior> Valor de contas de 
compensação - atos 
potenciais passivos - outros 
atos potenciais passivos do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

 

Descrição do elemento pai = <notaCCAPA> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
contas de compensação - atos 
potenciais ativos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaCCAPAGarantiasContraGarantiasRecebidas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
contas de compensação - atos 
potenciais ativos - garantias e 
contragarantias recebidas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaCCAPADireitosConveniadosOutrosInstrumentosCongeneres> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
contas de compensação - atos 
potenciais ativos - direitos 
conveniados e outros instrumentos 
congeneres. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaCCAPADireitosContratuais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
contas de compensação - atos 
potenciais ativos - direitas 
contratuais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaCCAPAOutrosAtosPotenciaisAtivos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
contas de compensação - atos 
potenciais ativos - outros atos 
potenciais ativos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaCCAPP> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
contas de compensação - atos 
potenciais passivos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaCCAPPGarantiasContraGarantiasConcedidas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
contas de compensação - atos 
potenciais passivos - garantias e 
contragarantias concedidas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

Descrição do elemento pai = <notaCCAPPObrigacoesConveniadasOutrosInstrumentosCongeneres> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
contas de compensação - atos 
potenciais passivos - obrigações 
conveniadas e outros instrumentos 
congêneres. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaCCAPPObrigacoesContratuais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
contas de compensação - atos 
potenciais passivos - obrigações 
contratuais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaCCAPPOutrosAtosPotenciaisPassivos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
contas de compensação - atos 
potenciais passivos - outros atos 
potenciais passivos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <fontesRecursosA14> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<fonteRecursosA14> Estrutura com dados da fonte de 
recursos. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <fontesRecursosA14>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <fonteRecursosA14> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoFonte> Código da fonte de recursos. Caractere - No seguinte formato: 
1º dígito: IDUSO - IDENTIFICADOR DE USO 
2º dígito: GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
3º, 4º e 5º dígitos: ESPECIFICAÇÃO DAS DESTINAÇÕES 
DE RECURSOS 
6ª ao 10º dígitos: DETALHAMENTO DAS DESTINAÇÕES 
DE RECURSOS - OPCIONAL 

Sim 

<nomeFonte> Descrição da fonte de recursos. Caractere - - Sim 

<valorexercicioatual> Valor do exercício atual. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorexercicioanterior> Valor do exercício anterior. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexo15> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<anexoDados15> Estrutura com dados do anexo 15. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo15>. Os elementos filhos 
<anexoDados15> e <anexoJustificativa15> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados15> ou <anexoJustificativa15>. 

Sim 

<anexoJustificativa15> Justificativa da ausência do anexo 
15. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo15>. Os elementos filhos 
<anexoDados15> e <anexoJustificativa15> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados15> ou <anexoJustificativa15>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexoDados15> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<blocoAA15> Estrutura com dados do bloco A do 
anexo 15. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados15>. 

Sim 

<blocoBA15> Estrutura com dados do bloco B do 
anexo 15. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados15>. 

Sim 

<blocoCA15> Estrutura com dados do bloco C do 
anexo 15. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados15>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <blocoAA15> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<notaVPA> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPAITCM> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPAImpostos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAImpostosAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
impostos, taxas e contribuições 
de melhoria - impostos do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorVPAImpostosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
impostos, taxas e contribuições 
de melhoria - impostos do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.01 

<notaVPATaxas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPATaxasAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
impostos, taxas e contribuições 
de melhoria - taxas do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.02 

Sim 

<valorVPATaxasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
impostos, taxas e contribuições 
de melhoria - taxas do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.03 

<notaVPAContribuicoesMelhoria> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAContribuicoesMelhoriaAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
impostos, taxas e contribuições 
de melhoria - contribuições de 
melhoria do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.04 

Sim 

<valorVPAContribuicoesMelhoriaAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
impostos, taxas e contribuições 
de melhoria - contribuições de 
melhoria do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.05 

<notaVPAContribuicoes> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPAContribuicoesSociais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAContribuicoesSociaisAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
contribuições - contribuições 
sociais do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.06 

Sim 

<valorVPAContribuicoesSociaisAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
contribuições - contribuições 
sociais do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 

Sim 



 
 

Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.07 

<notaVPAContribuicoesIntervencaoDominioEconomico> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAContribuicoesIntervencaoDominioEconomicoAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
contribuições - contribuições 
de intervenção no domínio 
econômico do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.08 

Sim 

<valorVPAContribuicoesIntervencaoDominioEconomicoAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
contribuições - contribuições 
de intervenção no domínio 
econômico do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.09 

<notaVPAContribuicaoIluminacaoPublica> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAContribuicaoIluminacaoPublicaAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
contribuições - contribuição de 
iluminação pública do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.10 

Sim 

<valorVPAContribuicaoIluminacaoPublicaAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
contribuições - contribuição de 
iluminação pública do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.11 

<notaVPAContribuicoesInteresseCategoriasProfissionais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAContribuicoesInteresseCategoriasProfissionaisAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
contribuições - contribuições 
de interesse das categorias 
profissionais do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.12 

Sim 

<valorVPAContribuicoesInteresseCategoriasProfissionaisAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
contribuições - contribuições 
de interesse das categorias 
profissionais do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.13 

<notaVPAevbsd> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPAVendaMercadorias> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAVendaMercadoriasAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
exploração e venda de bens, 
serviços e direitos - venda de 
mercadorias do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.14 

Sim 

<valorVPAVendaMercadoriasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
exploração e venda de bens, 
serviços e direitos - venda de 
mercadorias do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 

Sim 



 
 

Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.15 

<notaVPAVendaProdutos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAVendaProdutosAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
exploração e venda de bens, 
serviços e direitos - venda de 
produtos do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.16 

Sim 

<valorVPAVendaProdutosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
exploração e venda de bens, 
serviços e direitos - venda de 
produtos do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.17 

<notaVPAExploracaoBensDireitosPrestacaoServicos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAExploracaoBensDireitosPrestacaoServicosAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
exploração e venda de bens, 
serviços e direitos - exploração 
de bens e direitos e prestação 
de serviços do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.18 

Sim 

<valorVPAExploracaoBensDireitosPrestacaoServicosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
exploração e venda de bens, 
serviços e direitos - exploração 
de bens e direitos e prestação 
de serviços do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.19 

<notaVPAf> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPAJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosConcedidos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosConcedidosAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
variações patrimoniais 
aumentativas -  financeiras - 
juros e encargos de 
empréstimos e financiamentos 
concedidos do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.20 

Sim 

<valorVPAJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosConcedidosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
variações patrimoniais 
aumentativas -  financeiras - 
juros e encargos de 
empréstimos e financiamentos 
concedidos do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 

Sim 



 
 

Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.21 

<notaVPAJurosEncargosMora> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAJurosEncargosMoraAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
variações patrimoniais 
aumentativas -  financeiras - 
juros e encargos de mora do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.22 

Sim 

<valorVPAJurosEncargosMoraAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
variações patrimoniais 
aumentativas -  financeiras - 
juros e encargos de mora do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.23 

<notaVPAVariacoesMonetariasCambiais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAVariacoesMonetariasCambiaisAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
variações patrimoniais 
aumentativas -  financeiras - 
variações monetárias e 
cambiais do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.24 

Sim 

<valorVPAVariacoesMonetariasCambiaisAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
variações patrimoniais 
aumentativas -  financeiras - 
variações monetárias e 
cambiais do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.25 

<notaVPADescontosFinanceirosObtidos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPADescontosFinanceirosObtidosAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
variações patrimoniais 
aumentativas -  financeiras - 
descontos financeiros obtidos 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.26 

Sim 

<valorVPADescontosFinanceirosObtidosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
variações patrimoniais 
aumentativas -  financeiras - 
descontos financeiros obtidos 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.27 

<notaVPARemuneracaoDepositosbancariosAplicacoesFinanceiras> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPARemuneracaoDepositosbancariosAplicacoesFinanceirasAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
variações patrimoniais 
aumentativas -  financeiras - 
remuneração de depósitos 
bancários e aplicações 
financeiras do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.28 

Sim 

<valorVPARemuneracaoDepositosbancariosAplicacoesFinanceirasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
variações patrimoniais 
aumentativas -  financeiras - 
remuneração de depósitos 
bancários e aplicações 
financeiras do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.29 

<notaVPAOutrasVariacoesPatrimoniaisAumentativasFinanceiras> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAOutrasVariacoesPatrimoniaisAumentativasFinanceirasAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
variações patrimoniais 
aumentativas -  financeiras - 
outras variações patrimoniais 
aumentativas -  - financeiras do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.30 

Sim 

<valorVPAOutrasVariacoesPatrimoniaisAumentativasFinanceirasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
variações patrimoniais 
aumentativas -  financeiras - 
outras variações patrimoniais 
aumentativas -  - financeiras do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.31 

<notaVPATransferenciasRecebidas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPATransferenciasRecebidasIntragovernamentais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPATransferenciasRecebidasIntragovernamentaisAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - transferências intra 
governamentais do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.32 

Sim 

<valorVPATransferenciasRecebidasIntragovernamentaisAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - transferências intra 
governamentais do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 

Sim 



 
 

Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.33 

<notaVPATransferenciasRecebidasIntergovernamentais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPATransferenciasRecebidasIntergovernamentaisAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - transferências inter 
governamentais do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.34 

Sim 

<valorVPATransferenciasRecebidasIntergovernamentaisAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - transferências inter 
governamentais do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.35 

<notaVPATransferenciasRecebidasInstituicoesPrivadas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPATransferenciasRecebidasInstituicoesPrivadasAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - transferências das 
instituições privadas do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.36 

Sim 

<valorVPATransferenciasRecebidasInstituicoesPrivadasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - transferências das 
instituições privadas do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.37 

<notaVPATransferenciasRecebidasInstituicoesMultigovernamentais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPATransferenciasRecebidasInstituicoesMultigovernamentaisAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - transferências das 
instituições 
multigovernamentais do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.38 

Sim 

<valorVPATransferenciasRecebidasInstituicoesMultigovernamentaisAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - transferências das 
instituições 
multigovernamentais do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.39 

<notaVPATransferenciasRecebidasConsorciosPublicos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPATransferenciasRecebidasConsorciosPublicosAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - transferências de 
consórcios públicos do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.40 

Sim 

<valorVPATransferenciasRecebidasConsorciosPublicosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - transferências de 
consórcios públicos do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.41 

<notaVPATransferenciasRecebidasExterior> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPATransferenciasRecebidasExteriorAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - transferências do 
exterior do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.42 

Sim 

<valorVPATransferenciasRecebidasExteriorAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - transferências do 
exterior do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.43 

<notaVPAExecucaoOrcamentariaDelegada> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAExecucaoOrcamentariaDelegadaAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - execução 
orçamentária delegada do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.44 

Sim 

<valorVPAExecucaoOrcamentariaDelegadaAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - execução 
orçamentária delegada do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.45 

<notaVPATransferenciasRecebidaspessoasfisicas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPATransferenciasRecebidaspessoasfisicasAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - transferências de 
pessoas físicas do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.46 

Sim 

<valorVPATransferenciasRecebidaspessoasfisicasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - transferências de 
pessoas físicas do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.47 

<notaVPAOutrasTransferenciasDelegacoesRecebidas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAOutrasTransferenciasDelegacoesRecebidasAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - outras 
transferências e delegações 
recebidas do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.48 

Sim 

<valorVPAOutrasTransferenciasDelegacoesRecebidasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
transferências e delegações 
recebidas - outras 
transferências e delegações 
recebidas do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.49 

<notaVPAValorizacao> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPAReavaliacaoAtivos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAReavaliacaoAtivosAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
valorização e ganhos com 
ativos - reavaliação de ativos 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.50 

Sim 

<valorVPAReavaliacaoAtivosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
valorização e ganhos com 
ativos - reavaliação de ativos 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 

Sim 



 
 

Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.51 

<notaVPAGanhosAlienacao> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAGanhosAlienacaoAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
valorização e ganhos com 
ativos - ganhos com alienação 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.52 

Sim 

<valorVPAGanhosAlienacaoAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
valorização e ganhos com 
ativos - ganhos com alienação 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.53 

<notaVPAGanhosIncorporacaoAtivosDescobertasNascimentos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAGanhosIncorporacaoAtivosDescobertasNascimentosAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
valorização e ganhos com 
ativos - ganhos com 
incorporação de ativos por 
descobertas e nascimentos do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.54 

Sim 

<valorVPAGanhosIncorporacaoAtivosDescobertasNascimentosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
valorização e ganhos com 
ativos - ganhos com 
incorporação de ativos por 
descobertas e nascimentos do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.55 

<notaVPAGanhosDesincorporacaoPassivos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAGanhosDesincorporacaoPassivosAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
valorização e ganhos com 
ativos - ganhos com 
desincorporação de passivos 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.56 

Sim 

<valorVPAGanhosDesincorporacaoPassivosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
valorização e ganhos com 
ativos - ganhos com 
desincorporação de passivos 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.57 

<notaVPAReversaoReducaoValorRecuperavel> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAReversaoReducaoValorRecuperavelAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
valorização e ganhos com 
ativos - reversão de redução a 
valor recuperável do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.58 

Sim 

<valorVPAReversaoReducaoValorRecuperavelAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
valorização e ganhos com 
ativos - reversão de redução a 
valor recuperável do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.59 

<notaVPAOutras> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPAvariacaoPatrimonialAumentativaClassificar> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAvariacaoPatrimonialAumentativaClassificarAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
outras  variações patrimoniais 
aumentativas - variação 
patrimonial aumentativa a 
classificar do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.60 

Sim 

<valorVPAvariacaoPatrimonialAumentativaClassificarAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
outras  variações patrimoniais 
aumentativas - variação 
patrimonial aumentativa a 
classificar do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 

Sim 



 
 

Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.61 

<notaVPAResultadoPositivoParticipacoes> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAResultadoPositivoParticipacoesAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
outras  variações patrimoniais 
aumentativas - resultado 
positivo de participações do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.62 

Sim 

<valorVPAResultadoPositivoParticipacoesAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
outras  variações patrimoniais 
aumentativas - resultado 
positivo de participações do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.63 

<notaVPAReversaoProvisoesAjustesPerdas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPAReversaoProvisoesAjustesPerdasAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
outras  variações patrimoniais 
aumentativas - reversão de 
provisões e ajustes de perdas 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.64 

Sim 

<valorVPAReversaoProvisoesAjustesPerdasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
outras  variações patrimoniais 
aumentativas - reversão de 
provisões e ajustes de perdas 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.65 

<notaVPADiversasVariacoesPatrimoniaisAumentativas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPADiversasVariacoesPatrimoniaisAumentativasAtual> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
outras  variações patrimoniais 
aumentativas - diversas 
variações patrimoniais 
aumentativas -   do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.66 

Sim 

<valorVPADiversasVariacoesPatrimoniaisAumentativasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais aumentativas - 
outras  variações patrimoniais 
aumentativas - diversas 
variações patrimoniais 
aumentativas -   do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.67 

<notaVPD> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPDPessoal> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPDRemumeracaoPessoal> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDRemumeracaoPessoalAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
pessoal e encargos - 
remuneração de pessoal do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.68 

Sim 



 
 

<valorVPDRemumeracaoPessoalAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
pessoal e encargos - 
remuneração de pessoal do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.69 

Sim 

<notaVPDEncargosPatronais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDEncargosPatronaisAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
pessoal e encargos - encargos 
patronais do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.70 

Sim 



 
 

<valorVPDEncargosPatronaisAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
pessoal e encargos - encargos 
patronais do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.71 

Sim 

<notaVPDBeneficiosPessoal> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDBeneficiosPessoalAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
pessoal e encargos - benefícios 
a pessoal do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.72 

Sim 



 
 

<valorVPDBeneficiosPessoalAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
pessoal e encargos - benefícios 
a pessoal do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.73 

Sim 

<notaVPDOutrasPessoalEncargos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDOutrasPessoalEncargosAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
pessoal e encargos - outras 
variações patrimoniais 
diminutivas - pessoal e 
encargos do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.74 

Sim 



 
 

<valorVPDOutrasPessoalEncargosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
pessoal e encargos - outras 
variações patrimoniais 
diminutivas - pessoal e 
encargos do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.75 

Sim 

<notaVPDBeneficios> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPDAposentadoriasReformas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDAposentadoriasReformasAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
benefícios previdenciários e 
assistenciais - aposentadorias e 
reformas do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.76 

Sim 



 
 

<valorVPDAposentadoriasReformasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
benefícios previdenciários e 
assistenciais - aposentadorias e 
reformas do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.77 

Sim 

<notaVPDPensoes> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDPensoesAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
benefícios previdenciários e 
assistenciais - pensões do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.78 

Sim 



 
 

<valorVPDPensoesAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
benefícios previdenciários e 
assistenciais - pensões do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.79 

Sim 

<notaVPDBeneficiosPrestacaoContinuada> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDBeneficiosPrestacaoContinuadaAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
benefícios previdenciários e 
assitenciais - benefícios de 
prestação continuada do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.80 

Sim 



 
 

<valorVPDBeneficiosPrestacaoContinuadaAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
benefícios previdenciários e 
assistenciais - benefícios de 
prestação continuada do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.81 

Sim 

<notaVPDBeneficiosEventuais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDBeneficiosEventuaisAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
benefícios previdenciários e 
assistenciais - benefícios 
eventuais do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.82 

Sim 



 
 

<valorVPDBeneficiosEventuaisAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
benefícios previdenciários e 
assistenciais - benefícios 
eventuais do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.83 

Sim 

<notaVPDpoliticasPublicasTransferenciaRenda> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDpoliticasPublicasTransferenciaRendaAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
benefícios previdenciários e 
assistenciais - políticas públicas 
de transferência de renda do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.84 

Sim 



 
 

<valorVPDpoliticasPublicasTransferenciaRendaAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
benefícios previdenciários e 
assistenciais - políticas públicas 
de transferência de renda do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.85 

Sim 

<notaVPDOutrosBeneficiosPrevidenciariosAssistenciais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDOutrosBeneficiosPrevidenciariosAssistenciaisAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
benefícios previdenciários e 
assistenciais - outros benefícios 
previdenciários e assistenciais 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.86 

Sim 



 
 

<valorVPDOutrosBeneficiosPrevidenciariosAssistenciaisAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
benefícios previdenciários e 
assistenciais - outros benefícios 
previdenciários e assistenciais 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.87 

Sim 

<notaVPDUso> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPDUsoMaterialConsumo> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDUsoMaterialConsumoAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - uso 
de bens, serviços e consumo de 
capital fixo - uso de material de 
consumo do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.88 

Sim 



 
 

<valorVPDUsoMaterialConsumoAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - uso 
de bens, serviços e consumo de 
capital fixo - uso de material de 
consumo do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.89 

Sim 

<notaVPDServicos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDServicosAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - uso 
de bens, serviços e consumo de 
capital fixo - serviços do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.90 

Sim 



 
 

<valorVPDServicosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - uso 
de bens, serviços e consumo de 
capital fixo - serviços do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.91 

Sim 

<notaVPDDepreciacaoAmortizacaoexaustao> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDDepreciacaoAmortizacaoExaustaoAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - uso 
de bens, serviços e consumo de 
capital fixo - depreciação, 
amortização e exaustação do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.92 

Sim 



 
 

<valorVPDDepreciacaoAmortizacaoExaustaoAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - uso 
de bens, serviços e consumo de 
capital fixo - depreciação, 
amortização e exaustação do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.93 

Sim 

<notaVPDFinanceiras> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPDJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosObtidos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosObtidosAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
variações patrimoniais 
diminutivas financeiras - juros 
e encargos de empréstimos e 
financiamentos obtidos do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.94 

Sim 



 
 

<valorVPDJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosObtidosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
variações patrimoniais 
diminutivas financeiras - juros 
e encargos de empréstimos e 
financiamentos obtidos do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.95 

Sim 

<notaVPDJurosEncargosMora> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDJurosEncargosMoraAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
variações patrimoniais 
diminutivas financeiras - juros 
e encargos de mora do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.96 

Sim 



 
 

<valorVPDJurosEncargosMoraAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
variações patrimoniais 
diminutivas financeiras - juros 
e encargos de mora do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.97 

Sim 

<notaVPDVariacoesMonetariasCambiais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDVariacoesMonetariasCambiaisAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
variações patrimoniais 
diminutivas financeiras - 
variações monetárias e 
cambiais do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.98 

Sim 



 
 

<valorVPDVariacoesMonetariasCambiaisAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
variações patrimoniais 
diminutivas financeiras - 
variações monetárias e 
cambiais do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.99 

Sim 

<notaVPDDescontosFinanceirosConcedidos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDDescontosFinanceirosConcedidosAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
variações patrimoniais 
diminutivas financeiras - 
descontos financeiros 
concedidos do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.100 

Sim 



 
 

<valorVPDDescontosFinanceirosConcedidosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
variações patrimoniais 
diminutivas financeiras - 
descontos financeiros 
concedidos do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.101 

Sim 

<notaVPDOutrasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasFinanceiras> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDOutrasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasFinanceirasAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
variações patrimoniais 
diminutivas financeiras - outras 
variações patrimoniais 
diminutivas - financeiras do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.102 

Sim 



 
 

<valorVPDOutrasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasFinanceirasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
variações patrimoniais 
diminutivas financeiras - outras 
variações patrimoniais 
diminutivas - financeiras do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.103 

Sim 

<notaVPDTransferenciasConcedidas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPDTransferenciasConcedidasIntragovernamentais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDTransferenciasConcedidasIntragovernamentaisAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - transferências 
intra governamentais do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.104 

Sim 



 
 

<valorVPDTransferenciasConcedidasIntragovernamentaisAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - transferências 
intra governamentais do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.105 

Sim 

<notaVPDTransferenciasConcedidasIntergovernamentais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - transferências 
inter governamentais do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.106 

Sim 



 
 

<valorVPDTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - transferências 
inter governamentais do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.107 

Sim 

<notaVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesPrivadas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesPrivadasAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - transferências a 
instituições privadas do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.108 

Sim 



 
 

<valorVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesPrivadasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - transferências a 
instituições privadas do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.109 

Sim 

<notaVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesMultigovernamentais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesMultigovernamentaisAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - transferências a 
instituições 
multigovernamentais do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.110 

Sim 



 
 

<valorVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesMultigovernamentaisAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - transferências a 
instituições 
multigovernamentais do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.111 

Sim 

<notaVPDTransferenciasConcedidasConsorciosPublicos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDTransferenciasConcedidasConsorciosPublicosAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - transferências a 
consórcios públicos  do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.112 

Sim 



 
 

<valorVPDTransferenciasConcedidasConsorciosPublicosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - transferências a 
consórcios públicos  do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.113 

Sim 

<notaVPDTransferenciasConcedidasExterior> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDTransferenciasConcedidasExteriorAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - transferências ao 
exterior do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.114 

Sim 



 
 

<valorVPDTransferenciasConcedidasExteriorAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - transferências ao 
exterior do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.115 

Sim 

<notaVPDExecucaoOrcamentariaDelegada> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDExecucaoOrcamentariaDelegadaAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - execução 
orçamentária delegada do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.116 

Sim 



 
 

<valorVPDExecucaoOrcamentariaDelegadaAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - execução 
orçamentária delegada do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.117 

Sim 

<notaVPDOutrasTransferenciasDelegacoesConcedidas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDOutrasTransferenciasDelegacoesConcedidasAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - outras 
transferências e delegações 
concedidas do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.118 

Sim 



 
 

<valorVPDOutrasTransferenciasDelegacoesConcedidasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
transferências e delegações 
concedidas - outras 
transferências e delegações 
concedidas do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.119 

Sim 

<notaVPDDesvalorizacao> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPDReavaliacaoReducaoValorRecuperavel> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDReavaliacaoReducaoValorRecuperavelAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
desvalorização e perdas de 
ativos - reavaliação, redução a 
valor recuperável do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.120 

Sim 



 
 

<valorVPDReavaliacaoReducaoValorRecuperavelAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
desvalorização e perdas de 
ativos - reavaliação, redução a 
valor recuperável do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.121 

Sim 

<notaVPDPerdasAlienacao> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDPerdasAlienacaoAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
desvalorização e perdas de 
ativos - perdas com alienação 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.122 

Sim 



 
 

<valorVPDPerdasAlienacaoAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
desvalorização e perdas de 
ativos - perdas com alienação 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.123 

Sim 

<notaVPDPerdasInvoluntarias> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDPerdasInvoluntariasAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
desvalorização e perdas de 
ativos - perdas involuntárias do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.124 

Sim 



 
 

<valorVPDPerdasInvoluntariasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
desvalorização e perdas de 
ativos - perdas involuntárias do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.125 

Sim 

<notaVPDIncorporacaoPassivos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDIncorporacaoPassivosAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
desvalorização e perdas de 
ativos - incorporação de 
passivos do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.126 

Sim 



 
 

<valorVPDIncorporacaoPassivosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
desvalorização e perdas de 
ativos - incorporação de 
passivos do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.127 

Sim 

<notaVPDDesincorporacaoAtivos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDDesincorporacaoAtivosAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
desvalorização e perdas de 
ativos - desincorporação de 
ativos do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.128 

Sim 



 
 

<valorVPDDesincorporacaoAtivosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
desvalorização e perdas de 
ativos - desincorporação de 
ativos do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.129 

Sim 

<notaVPDTributarias> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPDImpostosTaxasContribuicoesMelhoria> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDImpostosTaxasContribuicoesMelhoriaAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
tributárias - impostos, taxas e 
contribuições de melhoria do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.130 

Sim 



 
 

<valorVPDImpostosTaxasContribuicoesMelhoriaAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
tributárias - impostos, taxas e 
contribuições de melhoria do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.131 

Sim 

<notaVPDContribuicoes> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDContribuicoesAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
tributárias - contribuições do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.132 

Sim 



 
 

<valorVPDContribuicoesAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
tributárias - contribuições do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.133 

Sim 

<notaVPDCustosMercadoriasProdutosServicos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPDCustosMercadoriasVendidas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDCustosMercadoriasVendidasAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
custo das mercadorias 
vendidas, dos produtos 
vendidos e dos serviços 
prestados - custos das 
mercadorias vendidas do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.134 

Sim 



 
 

<valorVPDCustosMercadoriasVendidasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
custo das mercadorias 
vendidas, dos produtos 
vendidos e dos serviços 
prestados - custos das 
mercadorias vendidas do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.135 

Sim 

<notaVPDCustosProdutosVendidos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDCustosProdutosVendidosAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
custo das mercadorias 
vendidas, dos produtos 
vendidos e dos serviços 
prestados - custos dos 
produtos vendidos do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.136 

Sim 



 
 

<valorVPDCustosProdutosVendidosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
custo das mercadorias 
vendidas, dos produtos 
vendidos e dos serviços 
prestados - custos dos 
produtos vendidos do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.137 

Sim 

<notaVPDCustosServicosPrestados> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDCustosServicosPrestadosAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
custo das mercadorias 
vendidas, dos produtos 
vendidos e dos serviços 
prestados - custos dos serviços 
prestados do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.138 

Sim 



 
 

<valorVPDCustosServicosPrestadosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
custo das mercadorias 
vendidas, dos produtos 
vendidos e dos serviços 
prestados - custos dos serviços 
prestados do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.139 

Sim 

<notaVPDOutras> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<notaVPDOutrasPremiacoes> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDOutrasPremiacoesAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
outras variações patrimonais 
diminutivas - premiações do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.140 

Sim 



 
 

<valorVPDOutrasPremiacoesAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
outras variações patrimonais 
diminutivas - premiações do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.141 

Sim 

<notaVPDOutrasResultadonegAtivoParticipacoes> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDOutrasResultadonegAtivoParticipacoesAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
outras variações patrimonais 
diminutivas - resultado 
negativo de participações do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.142 

Sim 



 
 

<valorVPDOutrasResultadonegAtivoParticipacoesAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
outras variações patrimoniais 
diminutivas - resultado 
negativo de participações do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.143 

Sim 

<notaVPDOutrasIncentivos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDOutrasIncentivosAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
outras variações patrimonais 
diminutivas - incentivos do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.144 

Sim 



 
 

<valorVPDOutrasIncentivosAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
outras variações patrimoniais 
diminutivas - incentivos do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.145 

Sim 

<notaVPDOutrasSubvencoesEconomicas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDOutrasSubvencoesEconomicasAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
outras variações patrimoniais 
diminutivas - subvenções 
econômicas do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.146 

Sim 



 
 

<valorVPDOutrasSubvencoesEconomicasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
outras variações patrimoniais 
diminutivas - subvenções 
econômicas do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.147 

Sim 

<notaVPDOutrasParticipacoesContribuicoes> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDOutrasParticipacoesContribuicoesAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
outras variações patrimoniais 
diminutivas - participações e 
contribuições do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.148 

Sim 



 
 

<valorVPDOutrasParticipacoesContribuicoesAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
outras variações patrimoniais 
diminutivas - participações e 
contribuições do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.149 

Sim 

<notaVPDOutrasConstituicaoProvisoes> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDOutrasConstituicaoProvisoesAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
outras variações patrimoniais 
diminutivas - constituição de 
provisões do exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.150 

Sim 



 
 

<valorVPDOutrasConstituicaoProvisoesAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
outras variações patrimoniais 
diminutivas - constituição de 
provisões do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.151 

Sim 

<notaVPDDiversasVariacoesPatrimoniaisDiminutivas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

<valorVPDDiversasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasAtual> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
outras variações patrimoniais 
diminutivas - diversas variações 
patrimoniais diminutivas do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.152 

Sim 



 
 

<valorVPDDiversasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasAnterior> Valor das variações 
patrimoniais diminutivas - 
outras variações patrimoniais 
diminutivas - diversas variações 
patrimoniais diminutivas do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item 
incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo 
R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.153 

Sim 

<notaResultadoPatrimonial> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-
definido 

- Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoAA15>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPA> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAITCM> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - impostos, taxas e 
contribuições de melhoria. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAImpostos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - impostos, taxas e 
contribuições de melhoria - 
impostos do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPATaxas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - impostos, taxas e 
contribuições de melhoria - taxas 
do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicoesMelhoria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - impostos, taxas e 
contribuições de melhoria - 
contribuições de melhoria do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicoes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - contribuições. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicoesSociais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - contribuições - 
contribuições sociais do exercício 
atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicoesIntervencaoDominioEconomico> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - contribuições - 
contribuições de intervenção no 
domínio econômico do exercício 
atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicaoIluminacaoPublica> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - contribuições - 
contribuição de iluminação pública 
do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicoesInteresseCategoriasProfissionais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - contribuições - 
contribuições de interesse das 
categorias profissionais do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAevbsd> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - exploração e venda 
de bens, serviços e direitos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAVendaMercadorias> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - exploração e venda 
de bens, serviços e direitos - venda 
de mercadorias do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAVendaProdutos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - exploração e venda 
de bens, serviços e direitos - venda 
de produtos do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAExploracaoBensDireitosPrestacaoServicos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - exploração e venda 
de bens, serviços e direitos - 
exploração de bens e direitos e 
prestação de serviços do exercício 
atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAf> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas financeiras. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

      

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosConcedidos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - variações 
patrimoniais aumentativas -  
financeiras - juros e encargos de 
empréstimos e financiamentos 
concedidos do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAJurosEncargosMora> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - variações 
patrimoniais aumentativas -  
financeiras - juros e encargos de 
mora do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAVariacoesMonetariasCambiais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - variações 
patrimoniais aumentativas -  
financeiras - variações monetárias e 
cambiais do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPADescontosFinanceirosObtidos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - variações 
patrimoniais aumentativas -  
financeiras - descontos financeiros 
obtidos do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaVPARemuneracaoDepositosbancariosAplicacoesFinanceiras> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - variações 
patrimoniais aumentativas -  
financeiras - remuneração de 
depósitos bancários e aplicações 
financeiras do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAOutrasVariacoesPatrimoniaisAumentativasFinanceiras> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - variações 
patrimoniais aumentativas -  
financeiras - outras variações 
patrimoniais aumentativas -  - 
financeiras do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - transferências e 
delegações recebidas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasIntragovernamentais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - transferências e 
delegações recebidas - 
transferências intra 
governamentais do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasIntergovernamentais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - transferências e 
delegações recebidas - 
transferências inter 
governamentais do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasInstituicoesPrivadas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - transferências e 
delegações recebidas - 
transferências das instutuições 
privadas do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasInstituicoesMultigovernamentais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - transferências e 
delegações recebidas - 
transferências das instituições 
multigovernamentais do exercício 
atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasConsorciosPublicos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - transferências e 
delegações recebidas - 
transferências de consórcios 
públicos do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasExterior> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - transferências e 
delegações recebidas - 
transferências do exterior do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAExecucaoOrcamentariaDelegada> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - transferências e 
delegações recebidas - execução 
orçamentária delegada do exercício 
atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidaspessoasfisicas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - transferências e 
delegações recebidas - 
transferências de pessoas físicas do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAOutrasTransferenciasDelegacoesRecebidas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - transferências e 
delegações recebidas - outras 
transferências e delegações 
recebidas do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAValorizacao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - valorização e 
ganhos com ativos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAReavaliacaoAtivos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - valorização e 
ganhos com ativos - reavaliação de 
ativos do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAGanhosAlienacao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - valorização e 
ganhos com ativos - ganhos com 
alienação do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAGanhosIncorporacaoAtivosDescobertasNascimentos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - valorização e 
ganhos com ativos - ganhos com 
incorporação de ativos por 
descobertas e nascimentos do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAGanhosDesincorporacaoPassivos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - valorização e 
ganhos com ativos - ganhos com 
desincorporação de passivos do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAReversaoReducaoValorRecuperavel> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - valorização e 
ganhos com ativos - reversão de 
redução a valor recuperável do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAOutras> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - outras  variações 
patrimoniais aumentativas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAvariacaoPatrimonialAumentativaClassificar> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - outras  variações 
patrimoniais aumentativas - 
variação patrimonial aumentativa a 
classificar do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAResultadoPositivoParticipacoes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - outras  variações 
patrimoniais aumentativas - 
resultado positivo de participações 
do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPAReversaoProvisoesAjustesPerdas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - outras  variações 
patrimoniais aumentativas - 
reversão de provisões e ajustes de 
perdas do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaVPADiversasVariacoesPatrimoniaisAumentativas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
aumentativas - outras  variações 
patrimoniais aumentativas - 
diversas variações patrimoniais 
aumentativas -   do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPD> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDPessoal> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - pessoal e encargos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDRemumeracaoPessoal> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - pessoal e encargos - 
remumeração de pessoal do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDEncargosPatronais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - pessoal e encargos - 
encargos patronais do exercício 
atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDBeneficiosPessoal> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - pessoal e encargos - 
benefícios a pessoal do exercício 
atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasPessoalEncargos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - pessoal e encargos - 
outras variações patrimonais 
diminutivas - pessoal e encargos do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDBeneficios> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - benefícios 
previdenciários e assitenciais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDAposentadoriasReformas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - benefícios 
previdenciários e assitenciais - 
aposentadorias e reformas do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDPensoes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - benefícios 
previdenciários e assitenciais - 
pensões do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDBeneficiosPrestacaoContinuada> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - benefícios 
previdenciários e assitenciais - 
benefícios de prestação continuada 
do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDBeneficiosEventuais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - benefícios 
previdenciários e assitenciais - 
benefícios eventuais do exercício 
atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDpoliticasPublicasTransferenciaRenda> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - benefícios 
previdenciários e assitenciais - 
políticas públicas de transferência 
de renda do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrosBeneficiosPrevidenciariosAssistenciais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - benefícios 
previdenciários e assitenciais - 
outros benefícios previdênciários e 
assistenciais do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDUso> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - uso de bens, serviços 
e consumo de capital fixo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaVPDUsoMaterialConsumo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - uso de bens, serviços 
e consumo de capital fixo - uso de 
material de consumo do exercício 
atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDServicos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - uso de bens, serviços 
e consumo de capital fixo - serviços 
do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDDepreciacaoAmortizacaoexaustao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - uso de bens, serviços 
e consumo de capital fixo - 
depreciação, amortização e 
exaustação do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDFinanceiras> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - variações 
patrimoniais diminutivas 
financeiras. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosObtidos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - variações 
patrimoniais diminutivas 
financeiras - juros e encargos de 
empréstimos e financiamentos 
obtidos do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDJurosEncargosMora> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - variações 
patrimoniais diminutivas 
financeiras - juros e encargos de 
mora do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDVariacoesMonetariasCambiais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - variações 
patrimoniais diminutivas 
financeiras - variações monetárias e 
cambiais do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDDescontosFinanceirosConcedidos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - variações 
patrimoniais diminutivas 
financeiras - descontos financeiros 
concedidos do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasFinanceiras> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - variações 
patrimoniais diminutivas 
financeiras - outras variações 
patrimoniais diminutivas - 
financeiras do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

  

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - transferências e 
delegações concedidas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasIntragovernamentais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - transferências e 
delegações concedidas - 
transferências intra 
governamentais do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasIntergovernamentais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - transferências e 
delegações concedidas - 
transferências inter 
governamentais do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesPrivadas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - transferências e 
delegações concedidas - 
transferências a instituições 
privadas do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesMultigovernamentais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - transferências e 
delegações concedidas - 
transferências a instituições 
multigovernamentais do exercício 
atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasConsorciosPublicos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - transferências e 
delegações concedidas - 
transferências a consórcios 
públicos  do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasExterior> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - transferências e 
delegações concedidas - 
transferências ao exterior do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDExecucaoOrcamentariaDelegada> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - transferências e 
delegações concedidas - execução 
orçamentária delegada do exercício 
atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasTransferenciasDelegacoesConcedidas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - transferências e 
delegações concedidas - outras 
transferências e delegações 
concedidas do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDDesvalorizacao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - desvalorização e 
perdas de ativos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaVPDReavaliacaoReducaoValorRecuperavel> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - desvalorização e 
perdas de ativos - reavaliação, 
redução a valor recuperável do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDPerdasAlienacao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - desvalorização e 
perdas de ativos - perdas com 
alienação do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDPerdasInvoluntarias> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - desvalorização e 
perdas de ativos - perdas 
involuntárias do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaVPDIncorporacaoPassivos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - desvalorização e 
perdas de ativos - incorporação de 
passivos do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDDesincorporacaoAtivos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - desvalorização e 
perdas de ativos - desincorporação 
de ativos do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDTributarias> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - tributárias. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDImpostosTaxasContribuicoesMelhoria> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - tributárias - impostos, 
taxas e contribuições de melhoria 
do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDImpostosTaxasContribuicoesMelhoria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - tributárias - impostos, 
taxas e contribuições de melhoria 
do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDContribuicoes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - tributárias - 
contribuições do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDCustosMercadoriasProdutosServicos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - custo das mercadorias 
vendidas, dos produtos vendidos e 
dos serviços prestados. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDCustosMercadoriasVendidas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - custo das mercadorias 
vendidas, dos produtos vendidos e 
dos serviços prestados - custos das 
mercadorias vendidas do exercício 
atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDCustosProdutosVendidos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - custo das mercadorias 
vendidas, dos produtos vendidos e 
dos serviços prestados - custos dos 
produtos vendidos do exercício 
atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDCustosServicosPrestados> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - custo das mercadorias 
vendidas, dos produtos vendidos e 
dos serviços prestados - custos dos 
serviços prestados do exercício 
atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutras> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - outras variações 
patrimonais diminutivas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasPremiacoes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - outras variações 
patrimonais diminutivas - 
premiações do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasResultadonegAtivoParticipacoes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - outras variações 
patrimonais diminutivas - resultado 
negativo de participações do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasIncentivos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - outras variações 
patrimonais diminutivas - 
incentivos do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasSubvencoesEconomicas> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - outras variações 
patrimonais diminutivas - 
subvenções econômicas do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasParticipacoesContribuicoes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - outras variações 
patrimonais diminutivas - 
participações e contribuições do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasConstituicaoProvisoes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - outras variações 
patrimonais diminutivas - 
constituição de provisões do 
exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaVPDDiversasVariacoesPatrimoniaisDiminutivas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais 
diminutivas - outras variações 
patrimonais diminutivas - diversas 
variações patrimoniais diminutivas 
do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaResultadoPatrimonial> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
resultado patrimonial do período. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoBA15> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaVPQIncorporacaoAtivo> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoBA15>. 

Não 

<valorVPQIncorporacaoAtivoAtual> Valor das variações patrimoniais  
qualitativas - incorporação de ativo 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 

Sim 



 
 

Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.154 

<valorVPQIncorporacaoAtivoAnterior> Valor das variações patrimoniais  
qualitativas - incorporação de ativo 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.155 

Sim 

<notaVPQDesincorporacaoPassivo> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoBA15>. 

Não 

<valorVPQDesincorporacaoPassivoAtual> Valor das variações patrimoniais  
qualitativas - desincorporação de 
passivo do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.156 

Sim 

<valorVPQDesincorporacaoPassivoAnterior> Valor das variações patrimoniais  
qualitativas - desincorporação de 
passivo do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 

Sim 



 
 

13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.157 

<notaVPQIncorporacaoPassivo> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoBA15>. 

Não 

<valorVPQIncorporacaoPassivoAtual> Valor das variações patrimoniais  
qualitativas - incorporação de 
passivo do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.158 

Sim 

<valorVPQIncorporacaoPassivoAnterior> Valor das variações patrimoniais  
qualitativas - incorporação de 
passivo do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.159 

Sim 

<notaVPQDesincorporacaoAtivo> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<blocoBA15>. 

Não 



 
 

<valorVPQDesincorporacaoAtivoAtual> Valor das variações patrimoniais  
qualitativas - desincorporação de 
ativo do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.160 

Sim 

<valorVPQDesincorporacaoAtivoAnterior> Valor das variações patrimoniais  
qualitativas - desincorporação de 
ativo do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.161 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPQIncorporacaoAtivo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais  
qualitativas - incorporação de ativo 
do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPQDesincorporacaoPassivo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais  
qualitativas - desincorporação de 
passivo do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPQIncorporacaoPassivo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais  
qualitativas - incorporação de 
passivo do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaVPQDesincorporacaoAtivo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as variações patrimoniais  
qualitativas - desincorporação de 
ativo do exercício atual. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoCA15> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaAA15> Notas sobre redução ao valor 
recuperável no ativo imobilizado. 

Caractere - - Não 

<notaBA15> Notas sobre baixas de 
investimento. 

Caractere - - Não 



 
 

<notaCA15> Notas sobre constituição ou 
reversão de provisões. 

Caractere - - Não 

<notaDA15> Notas sobre depreciação, 
Amortização e Exaustão: critérios, 
valores por grupos de ativos. 

Caractere - - Não 

<notaEA15> Notas sobre outros eventos 
relevantes. 

Caractere - - Não 

 

Descrição do elemento pai = <anexo16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<anexoDados16> Estrutura com dados do anexo 16. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo16>. Os elementos filhos 
<anexoDados16> e <anexoJustificativa16> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados16> ou <anexoJustificativa16>. 

Sim 

<anexoJustificativa16> Justificativa da ausência do anexo 
16. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo16>. Os elementos filhos 
<anexoDados16> e <anexoJustificativa16> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados16> ou <anexoJustificativa16>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexoDados16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<obrigacaoINSSA16> Estrutura com dados da obrigação 
do INSS. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<anexoDados16>. 

Sim 

<obrigacaoFGTSA16> Estrutura com dados da obrigação 
do FGTS. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<anexoDados16>. 

Sim 

<obrigacaoPASEPA16> Estrutura com dados da obrigação 
do PASEP. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<anexoDados16>. 

Sim 



 
 

<obrigacaoPrevidenciaA16> Estrutura com dados da obrigação 
da previdência. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<anexoDados16>. 

Sim 

<outrasObrigacoesLegaisTributariasA16> Lista das obrigações legais e 
tributárias. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<anexoDados16>. 

Não 

<operacoesCreditosA16> Lista das operações de créditos. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<anexoDados16>. 

Não 

<precatoriosTJA16> Estrutura com dados consolidados 
dos precatórios TJ. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<anexoDados16>. 

Sim 

<precatoriosTRTA16> Estrutura com dados consolidados 
dos precatórios TRT. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<anexoDados16>. 

Sim 

<rpvsA16> Estrutura com dados consolidados 
dos precatórios TRT. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<anexoDados16>. 

Sim 

<obrigacaoEnergiaA16> Estrutura com dados da obrigação 
de energia elétrica. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<anexoDados16>. 

Sim 

<obrigacaoSaneamentoA16> Estrutura com dados da obrigação 
de água/saneamento. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<anexoDados16>. 

Sim 

<outrasObrigacoesA16> Lista das outras obrigações. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento pai 
<anexoDados16>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <obrigacaoINSSA16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<lc> Lei ou contrato de autorização da 
obrigação legal e tributária. 

Caractere - - Não 



 
 

<data> Data de autorização da obrigação 
legal e tributária. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Não 

<valorAutorizacaoEmissao> Valor da emissão de autorização da 
obrigação legal e tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorSaldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoEmissao> Valor da emissão do movimento no 
exercício da obrigação legal e 
tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoPagamento> Valor do pagamento do movimento 
no exercício da obrigação legal e 
tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorMovimentoCancelamento> Valor de cancelamento do 
movimento no exercício da 
obrigação legal e tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <obrigacaoFGTSA16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<lc> Lei ou contrato de autorização da 
obrigação legal e tributária. 

Caractere - - Não 

<data> Data de autorização da obrigação 
legal e tributária. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Não 

<valorAutorizacaoEmissao> Valor da emissão de autorização da 
obrigação legal e tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorSaldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorMovimentoEmissao> Valor da emissão do movimento no 
exercício da obrigação legal e 
tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoPagamento> Valor do pagamento do movimento 
no exercício da obrigação legal e 
tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoCancelamento> Valor de cancelamento do 
movimento no exercício da 
obrigação legal e tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <obrigacaoPASEPA16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<lc> Lei ou contrato de autorização da 
obrigação legal e tributária. 

Caractere - - Não 

<data> Data de autorização da obrigação 
legal e tributária. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Não 



 
 

<valorAutorizacaoEmissao> Valor da emissão de autorização da 
obrigação legal e tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorSaldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoEmissao> Valor da emissão do movimento no 
exercício da obrigação legal e 
tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoPagamento> Valor do pagamento do movimento 
no exercício da obrigação legal e 
tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorMovimentoCancelamento> Valor de cancelamento do 
movimento no exercício da 
obrigação legal e tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <obrigacaoPrevidenciaA16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<lc> Lei ou contrato de autorização da 
obrigação legal e tributária. 

Caractere - - Não 

<data> Data de autorização da obrigação 
legal e tributária. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Não 

<valorAutorizacaoEmissao> Valor da emissão de autorização da 
obrigação legal e tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorSaldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorMovimentoEmissao> Valor da emissão do movimento no 
exercício da obrigação legal e 
tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoPagamento> Valor do pagamento do movimento 
no exercício da obrigação legal e 
tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoCancelamento> Valor de cancelamento do 
movimento no exercício da 
obrigação legal e tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <outrasObrigacoesLegaisTributariasA16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<outraObrigacaoLegalTributariaA16> Estrutura com dados da 
operação de crédito. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <obrigacoesLegaisTributariasA16>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <outraObrigacaoLegalTributariaA16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<descricao> Descrição da obrigação legal e 
tributária. 

Caractere 

- 

- Sim 



 
 

<lc> Lei ou contrato de autorização da 
obrigação legal e tributária. 

Caractere - - Não 

<data> Data de autorização da obrigação 
legal e tributária. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Não 

<valorAutorizacaoEmissao> Valor da emissão de autorização da 
obrigação legal e tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorSaldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoEmissao> Valor da emissão do movimento no 
exercício da obrigação legal e 
tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoPagamento> Valor do pagamento do movimento 
no exercício da obrigação legal e 
tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorMovimentoCancelamento> Valor de cancelamento do 
movimento no exercício da 
obrigação legal e tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <operacoesCreditosA16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<operacaoCreditoA16> Estrutura com dados da operação 
de crédito. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <operacoesCreditosA16>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <operacaoCreditoA16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<descricao> Descrição da operação de crédito. Caractere - - Sim 

<lc> Lei ou contrato de autorização da 
operação de crédito. 

Caractere - - Não 

<data> Data de autorização da operação 
de crédito. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Não 



 
 

<valorAutorizacaoEmissao> Valor da emissão de autorização da 
operação de crédito. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorSaldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoEmissao> Valor da emissão do movimento no 
exercício da operação de crédito. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoPagamento> Valor do pagamento do movimento 
no exercício da operação de 
crédito. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorMovimentoCancelamento> Valor de cancelamento do 
movimento no exercício da 
operação de crédito. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <precatoriosTJA16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorAutorizacaoEmissao> Valor da emissão de autorização do 
precatório. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorSaldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoEmissao> Valor da emissão do movimento no 
exercício do precatório. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorMovimentoPagamento> Valor do pagamento do movimento 
no exercício do precatório. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoCancelamento> Valor de cancelamento do 
movimento no exercício do 
precatório. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <precatoriosTRTA16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorAutorizacaoEmissao> Valor da emissão de autorização do 
precatório. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorSaldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorMovimentoEmissao> Valor da emissão do movimento no 
exercício do precatório. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoPagamento> Valor do pagamento do movimento 
no exercício do precatório. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoCancelamento> Valor de cancelamento do 
movimento no exercício do 
precatório. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <rpvsA16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorAutorizacaoEmissao> Valor da emissão de autorização do 
precatório. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorSaldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoEmissao> Valor da emissão do movimento no 
exercício do precatório. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoPagamento> Valor do pagamento do movimento 
no exercício do precatório. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoCancelamento> Valor de cancelamento do 
movimento no exercício do 
precatório. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <obrigacaoEnergiaA16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<lc> Lei ou contrato de autorização da 
obrigação legal e tributária. 

Caractere - - Não 

<data> Data de autorização da obrigação 
legal e tributária. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Não 

<valorAutorizacaoEmissao> Valor da emissão de autorização da 
obrigação legal e tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorSaldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoEmissao> Valor da emissão do movimento no 
exercício da obrigação legal e 
tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoPagamento> Valor do pagamento do movimento 
no exercício da obrigação legal e 
tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorMovimentoCancelamento> Valor de cancelamento do 
movimento no exercício da 
obrigação legal e tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <obrigacaoSaneamentoA16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<lc> Lei ou contrato de autorização da 
obrigação legal e tributária. 

Caractere - - Não 

<data> Data de autorização da obrigação 
legal e tributária. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Não 

<valorAutorizacaoEmissao> Valor da emissão de autorização da 
obrigação legal e tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorSaldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoEmissao> Valor da emissão do movimento no 
exercício da obrigação legal e 
tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoPagamento> Valor do pagamento do movimento 
no exercício da obrigação legal e 
tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoCancelamento> Valor de cancelamento do 
movimento no exercício da 
obrigação legal e tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <outrasObrigacoesA16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<outraObrigacaoA16> Estrutura com dados de outras 
obrigações. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <outrasObrigacoesA16>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <outraObrigacaoA16> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<descricao> Descrição da outra obrigação. Caractere - - Sim 

<lc> Lei ou contrato de autorização da 
outra obrigação. 

Caractere - - Não 

<data> Data de autorização da outra 
obrigação. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Não 

<valorAutorizacaoEmissao> Valor da emissão de autorização da 
outra obrigação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorSaldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoEmissao> Valor da emissão do movimento no 
exercício da outra obrigação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorMovimentoPagamento> Valor do pagamento do movimento 
no exercício da outra obrigação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoCancelamento> Valor de cancelamento do 
movimento no exercício da outra 
obrigação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexo17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<anexoDados17> Estrutura com dados do anexo 17. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo17>. Os elementos filhos 
<anexoDados17> e <anexoJustificativa17> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados17> ou <anexoJustificativa17>. 

Sim 



 
 

<anexoJustificativa17> Justificativa da ausência do anexo 
17. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo17>. Os elementos filhos 
<anexoDados17> e <anexoJustificativa17> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados17> ou <anexoJustificativa17>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexoDados17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<restosPagarA17> Lista dos restos a pagar 
processados e não processados. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados17>. 

Não 

<servicoDividaPagarA17> Lista dos serviços da dívida a pagar. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados17>. 

Sim 

<depositosA17> Lista dos depósitos. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados17>. 

Não 

<debitosTesourariaA17> Lista dos débitos da tesouraria. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados17>. 

Não 

<outrosA17> Lista de outros. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados17>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <restosPagarA17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<restosPagarProcessadosA17> Estrutura com dados dos restos a 
pagar processados. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <restosPagarA17>. 

Não 

<restosPagarNaoProcessadosA17> Estrutura com dados dos restos a 
pagar não processados. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <restosPagarA17>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <restosPagarProcessadosA17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<restoPagarProcessadoA17> Estrutura com dados dos restos a 
pagar processados. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <restosPagarProcessadosA17>. 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <restoPagarProcessadoA17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<exercicio> Ano do exercício. Inteiro - AAAA – Formado por 4 dígitos Sim 

<saldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioInscricao> Valor do movimento no exercício - 
inscrição. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioPagamento> Valor do movimento no exercício - 
pagamento. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioCancelamento> Valor do movimento no exercício - 
cancelamento. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <restosPagarNaoProcessadosA17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<restoPagarNaoProcessadoA17> Estrutura com dados dos restos a 
pagar não processados. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente 
no elemento pai <restosPagarProcessadosA17>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <restoPagarNaoProcessadoA17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<exercicio> Ano do exercício. Inteiro - AAAA – Formado por 4 dígitos Sim 

<saldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioInscricao> Valor do movimento no exercício - 
inscrição. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioPagamento> Valor do movimento no exercício - 
pagamento. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<movimentoExercicioCancelamento> Valor do movimento no exercício - 
cancelamento. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <servicoDividaPagarA17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<principalA17> Estrutura com dados do principal. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <servicoDividaPagarA17>. 

Sim 

<jurosEncargosA17> Estrutura com dados dos juros e 
encargos. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <servicoDividaPagarA17>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <principalA17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<saldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioInscricao> Valor do movimento no exercício - 
inscrição. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<movimentoExercicioPagamento> Valor do movimento no exercício - 
pagamento. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioCancelamento> Valor do movimento no exercício - 
cancelamento. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <jurosEncargosA17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<saldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioInscricao> Valor do movimento no exercício - 
inscrição. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<movimentoExercicioPagamento> Valor do movimento no exercício - 
pagamento. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioCancelamento> Valor do movimento no exercício - 
cancelamento. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <depositosA17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<depositoA17> Estrutura com dados do depósito. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <depositosA17>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <depositoA17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<descricao> Descrição do depósito. Caractere - - Sim 

<saldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<movimentoExercicioInscricao> Valor do movimento no exercício - 
inscrição. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioPagamento> Valor do movimento no exercício - 
pagamento. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioCancelamento> Valor do movimento no exercício - 
cancelamento. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <debitosTesourariaA17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<debitoTesourariaA17> Estrutura com dados do debito com 
a tesouraria. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <debitosTesourariaA17>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <debitoTesourariaA17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<descricao> Descrição do depósito. Caractere - - Sim 



 
 

<saldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioInscricao> Valor do movimento no exercício - 
inscrição. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioPagamento> Valor do movimento no exercício - 
pagamento. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioCancelamento> Valor do movimento no exercício - 
cancelamento. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <outrosA17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<outroA17> Estrutura para outros. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <outrosA17>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <outroA17> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<descricao> Descrição do depósito. Caractere - - Sim 

<saldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioInscricao> Valor do movimento no exercício - 
inscrição. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<movimentoExercicioPagamento> Valor do movimento no exercício - 
pagamento. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<movimentoExercicioCancelamento> Valor do movimento no exercício - 
cancelamento. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexo18> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<anexoDados18> Estrutura com dados do anexo 18. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo18>. Os elementos filhos 
<anexoDados18> e <anexoJustificativa18> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados18> ou <anexoJustificativa18>. 

Sim 

<anexoJustificativa18> Justificativa da ausência do anexo 
18. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo18>. Os elementos filhos 
<anexoDados18> e <anexoJustificativa18> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados18> ou <anexoJustificativa18>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexoDados18> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<blocoAA18> Estrutura com dados do bloco A do 
anexo 18. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados18>. 

Sim 

<blocoBA18> Estrutura com dados do bloco B do 
anexo 18. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados18>. 

Sim 

<blocoCA18> Estrutura com dados do bloco C do 
anexo 18. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados18>. 

Sim 

<blocoDA18> Estrutura com dados do bloco D do 
anexo 18. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados18>. 

Sim 



 
 

<blocoEA18> Estrutura com dados do bloco E do 
anexo 18. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexoDados18>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoAA18> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaReceitaTributaria> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo 
pode estar presente no elemento 
pai <blocoAA18>. 

Não 

<valorReceitaTributariaAtual> Valor da receita tributária do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaTributariaAnterior> Valor da receita tributária do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaReceitaContribuicoes> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo 
pode estar presente no elemento 
pai <blocoAA18>. 

Não 



 
 

<valorReceitaContribuicoesAtual> Valor da receita de contribuições 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaContribuicoesAnterior> Valor da receita de contribuições 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaReceitaPatrimonial> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo 
pode estar presente no elemento 
pai <blocoAA18>. 

Não 

<valorReceitaPatrimonialAtual> Valor da receita patrimonial do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorReceitaPatrimonialAnterior> Valor da receita patrimonial do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaReceitaAgropecuaria> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo 
pode estar presente no elemento 
pai <blocoAA18>. 

Não 

<valorReceitaAgropecuariaAtual> Valor da receita agropecuária do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaAgropecuariaAnterior> Valor da receita agropecuária do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaReceitaIndustrial> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo 
pode estar presente no elemento 

Não 



 
 

pai <blocoAA18>. 

<valorReceitaIndustrialAtual> Valor da receita industrial do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorReceitaIndustrialAnterior> Valor da receita industrial do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaReceitaServicos> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo 
pode estar presente no elemento 
pai <blocoAA18>. 

Não 

<valorReceitaServicosAtual> Valor da receita de serviços do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorReceitaServicosAnterior> Valor da receita de serviços do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaRemuneracaoDisponibilidades> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo 
pode estar presente no elemento 
pai <blocoAA18>. 

Não 

<valorRemuneracaoDisponibilidadesAtual> Valor da remuneração das 
disponibilidades do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRemuneracaoDisponibilidadesAnterior> Valor da remuneração das 
disponibilidades do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaOutrasReceitasDerivadasOriginarias> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo 
pode estar presente no elemento 

Não 



 
 

pai <blocoAA18>. 

<valorOutrasReceitasDerivadasOriginariasAtual> Valor de outras receitas derivadas e 
originárias do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOutrasReceitasDerivadasOriginariasAnterior> Valor de outras receitas derivadas e 
originárias do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTotalReceitas> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo 
pode estar presente no elemento 
pai <blocoAA18>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaTributaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita tributária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaContribuicoes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita de contribuições. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaPatrimonial> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita patrimonial. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaAgropecuaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita agropecuária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaIndustrial> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita industrial. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitaServicos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
receita de serviços. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaRemuneracaoDisponibilidades> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
remuneração das disponibilidades. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaOutrasReceitasDerivadasOriginarias> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
outras receitas derivadas e 
originárias. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaTotalReceitas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
total de receitas derivadas e 
originárias. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoBA18> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaTransferenciasRecebidas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoBA18>. 

Não 

<notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoBA18>. 

Não 

<notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisUniao> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoBA18>. 

Não 

<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisUniaoAtual> Valor das transferências 
recebidas intergovernamentais 
da união do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 

Sim 



 
 

12.00 

<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisUniaoAnterior> Valor das transferências 
recebidas intergovernamentais 
da união do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisEstadosDF> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoBA18>. 

Não 

<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisEstadosDFAtual> Valor das transferências 
recebidas intergovernamentais 
de estados e distrito federal do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisEstadosDFAnterior> Valor das transferências 
recebidas intergovernamentais 
de estados e distrito federal do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisMunicipios> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoBA18>. 

Não 

<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisMunicipiosAtual> Valor das transferências 
recebidas intergovernamentais 
de municípios do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisMunicipiosAnterior> Valor das transferências 
recebidas intergovernamentais 
de municípios do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaTransferenciasRecebidasIntragovernamentais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoBA18>. 

Não 

<valorTransferenciasRecebidasIntragovernamentaisAtual> Valor das transferências 
recebidas intragovernamentais 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

<valorTransferenciasRecebidasIntragovernamentaisAnterior> Valor das transferências 
recebidas intragovernamentais 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaTransferenciasRecebidasOutras> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoBA18>. 

Não 

<valorTransferenciasRecebidasOutrasAtual> Valor das outras transferências 
recebidas do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

<valorTransferenciasRecebidasOutrasAnterior> Valor das outras transferências 
recebidas do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaTransferenciasConcedidas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoBA18>. 

Não 

<notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoBA18>. 

Não 

<notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisUniao> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoBA18>. 

Não 



 
 

<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisUniaoAtual> Valor das transferências 
concedidas intergovernamentais 
a união do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisUniaoAnterior> Valor das transferências 
concedidas intergovernamentais 
a união do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisEstadosDF> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoBA18>. 

Não 



 
 

<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisEstadosDFAtual> Valor das transferências 
concedidas intergovernamentais 
a estados e distrito federal do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisEstadosDFAnterior> Valor das transferências 
concedidas intergovernamentais 
a estados e distrito federal do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisMunicipios> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoBA18>. 

Não 



 
 

<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisMunicipiosAtual> Valor das transferências 
concedidas intergovernamentais 
a municípios do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisMunicipiosAnterior> Valor das transferências 
concedidas intergovernamentais 
a municípios do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaTransferenciasConcedidasIntragovernamentais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoBA18>. 

Não 



 
 

<valorTransferenciasConcedidasIntragovernamentaisAtual> Valor das transferências 
concedidas intragovernamentais 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorTransferenciasConcedidasIntragovernamentaisAnterior> Valor das transferências 
concedidas intragovernamentais 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaTransferenciasConcedidasOutras> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoBA18>. 

Não 



 
 

<valorTransferenciasConcedidasOutrasAtual> Valor das outras transferências 
concedidas do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorTransferenciasConcedidasOutrasAnterior> Valor das outras transferências 
concedidas do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências recebidas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências recebidas 
intergovernamentais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisUniao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências recebidas 
intergovernamentais da união. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisEstadosDF> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências recebidas 
intergovernamentais de estados e 
distrito federal. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisMunicipios> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências recebidas 
intergovernamentais de 
municípios. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIntragovernamentais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências recebidas 
intragovernamentais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasOutras> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as outras transferências recebidas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências concedidas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências concedidas 
intergovernamentais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisUniao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências concedidas 
intergovernamentais a união. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisEstadosDF> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências concedidas 
intergovernamentais a estados e 
distrito federal. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisMunicipios> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências concedidas 
intergovernamentais a municípios. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIntragovernamentais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências concedidas 
intragovernamentais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasOutras> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as outras transferências 
concedidas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoCA18> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaDesembolsosPessoalDemaisLegislativa> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 



 
 

<valorDesembolsosPessoalDemaisLegislativaAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função legislativa do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisLegislativaAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função legislativa do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisJudiciaria> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisJudiciariaAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função judiciária do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorDesembolsosPessoalDemaisJudiciariaAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função judiciária do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisEssencialJustica> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisEssencialJusticaAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função essencial à justiça do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorDesembolsosPessoalDemaisEssencialJusticaAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função essencial à justiça do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisAdministracao> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisAdministracaoAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função administração do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisAdministracaoAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função administração do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<notaDesembolsosPessoalDemaisDefesaNacional> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisDefesaNacionalAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função defesa nacional do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisDefesaNacionalAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função defesa nacional do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisSegurancaPublica> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 



 
 

<valorDesembolsosPessoalDemaisSegurancaPublicaAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função segurança pública do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisSegurancaPublicaAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função segurança pública do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisRelacoesExteriores> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisRelacoesExterioresAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função relações exteriores do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorDesembolsosPessoalDemaisRelacoesExterioresAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função relações exteriores do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisAssistenciaSocial> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisAssistenciaSocialAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função assistência social do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorDesembolsosPessoalDemaisAssistenciaSocialAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função assistência social do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisPrevidenciaSocial> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisPrevidenciaSocialAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função previdência social do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisPrevidenciaSocialAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função previdência social do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<notaDesembolsosPessoalDemaisSaude> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisSaudeAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função saúde do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisSaudeAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função saúde do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisTrabalho> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 



 
 

<valorDesembolsosPessoalDemaisTrabalhoAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função trabalho do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisTrabalhoAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função trabalho do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisEducacao> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisEducacaoAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função educação do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorDesembolsosPessoalDemaisEducacaoAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função educação do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisCultura> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisCulturaAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função cultura do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorDesembolsosPessoalDemaisCulturaAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função cultura do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisDireitosCidadania> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisDireitosCidadaniaAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função direita da cidadania do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisDireitosCidadaniaAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função direitos da cidadania do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<notaDesembolsosPessoalDemaisUrbanismo> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisUrbanismoAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função urbanismo do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisUrbanismoAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função urbanismo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisHabitacao> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 



 
 

<valorDesembolsosPessoalDemaisHabitacaoAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função habitação do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisHabitacaoAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função habitação do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisSaneamento> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisSaneamentoAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função saneamento do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorDesembolsosPessoalDemaisSaneamentoAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função saneamento do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisGestaoAmbiental> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisGestaoAmbientalAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função gestão ambiental do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorDesembolsosPessoalDemaisGestaoAmbientalAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função gestão ambiental do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisCienciaTecnologia> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisCienciaTecnologiaAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função ciência e tecnologia do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisCienciaTecnologiaAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função ciência e tecnologia do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<notaDesembolsosPessoalDemaisAgricultura> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisAgriculturaAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função agricultura do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisAgriculturaAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função agricultura do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisOrganizacaoAgraria> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 



 
 

<valorDesembolsosPessoalDemaisOrganizacaoAgrariaAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função organização agrária do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisOrganizacaoAgrariaAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função organização agrária do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisIndustria> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisIndustriaAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função indústria do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorDesembolsosPessoalDemaisIndustriaAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função indústria do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisComercioServicos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisComercioServicosAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função comércio e serviços do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorDesembolsosPessoalDemaisComercioServicosAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função comércio e serviços do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisComunicacoes> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisComunicacoesAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função comunicações do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisComunicacoesAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função comunicações do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<notaDesembolsosPessoalDemaisEnergia> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisEnergiaAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função energia do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisEnergiaAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função energia do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisTransporte> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 



 
 

<valorDesembolsosPessoalDemaisTransporteAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função transporte do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDesembolsosPessoalDemaisTransporteAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função transporte do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisDesportoLazer> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisDesportoLazerAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função desporto e lazer do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorDesembolsosPessoalDemaisDesportoLazerAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função desporto e lazer do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaDesembolsosPessoalDemaisEncargosEspeciais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

<valorDesembolsosPessoalDemaisEncargosEspeciaisAtual> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função encargos especiais do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorDesembolsosPessoalDemaisEncargosEspeciaisAnterior> Valor dos desembolsos de 
pessoal e demais despesas por 
função encargos especiais do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTotalDesembolsoFuncao> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <blocoCA18>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisLegislativa> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
legislativa. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisJudiciaria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
judiciária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisEssencialJustica> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
essencial à justiça. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisAdministracao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
administração. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisDefesaNacional> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função defesa 
nacional. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisSegurancaPublica> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
segurança pública. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisRelacoesExteriores> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
relações exteriores. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisAssistenciaSocial> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
assistência social. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisPrevidenciaSocial> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
previdência social. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisSaude> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função saúde. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisTrabalho> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
trabalho. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisEducacao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
educação. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisCultura> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
cultura. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisDireitosCidadania> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
direitos da cidadania. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisUrbanismo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
urbanismo. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisHabitacao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
habitação. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisSaneamento> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
saneamento. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisGestaoAmbiental> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função gestão 
ambiental. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisCienciaTecnologia> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função ciência 
e tecnologia. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisAgricultura> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
agricultura. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisOrganizacaoAgraria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
organização agrária. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisIndustria> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
indústria. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisComercioServicos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
comércio e serviços. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisComunicacoes> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
comunicações. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisEnergia> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
energia. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisTransporte> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
transporte. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisDesportoLazer> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
desporto e lazer. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisEncargosEspeciais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os desembolsos de pessoal e 
demais despesas por função 
encargos especiais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTotalDesembolsoFuncao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
total de desembolso por função. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoDA18> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaJurosCorrecaoMonetariaDividaInterna> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo 
pode estar presente no elemento 
pai <blocoDA18>. 

Não 



 
 

<valorJurosCorrecaoMonetariaDividaInternaAtual> Valor dos juros e correção 
monetária da dívida interna do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorJurosCorrecaoMonetariaDividaInternaAnterior> Valor dos juros e correção 
monetária da dívida interna do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaJurosCorrecaoMonetariaDividaExterna> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo 
pode estar presente no elemento 
pai <blocoDA18>. 

Não 

<valorJurosCorrecaoMonetariaDividaExternaAtual> Valor dos juros e correção 
monetária da dívida externa do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorJurosCorrecaoMonetariaDividaExternaAnterior> Valor dos juros e correção 
monetária da dívida externa do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaOutrosEncargosDivida> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo 
pode estar presente no elemento 
pai <blocoDA18>. 

Não 

<valorOutrosEncargosDividaAtual> Valor de outros encargos da 
dívida do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorOutrosEncargosDividaAnterior> Valor de outros encargos da 
dívida do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaTotalJurosEncargos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo 
pode estar presente no elemento 

Não 



 
 

pai <blocoDA18>. 

 

Descrição do elemento pai = <notaJurosCorrecaoMonetariaDividaInterna> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os juros e correção monetária da 
dívida interna. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaJurosCorrecaoMonetariaDividaExterna> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os juros e correção monetária da 
dívida externa. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaOutrosEncargosDivida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
outros encargos da dívida. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTotalJurosEncargos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
total de juros e encargos da dívida. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoEA18> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaFluxoCaixaOperacionais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<notaIngressoFluxoCaixaOperacionais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<notaReceitasDerivadasOriginarias> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<notaTranferenciasCorrentesRecebidas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<notaOutrosIngressosOperacionais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<valorOutrosIngressosOperacionaisAtual> Valor de outros ingressos 
operacionais do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 

Sim 



 
 

Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

<valorOutrosIngressosOperacionaisAnterior> Valor de outros ingressos 
operacionais do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaDesembolsoFluxoCaixaOperacionais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<notaPessoalDemaisDespesas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<notaJurosEncargosDivida> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<notaDesembolsoTransferenciasConcedidas> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 



 
 

<notaOutrosDesembolsosOperacionais> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<valorOutrosDesembolsosOperacionaisAtual> Valor de outros 
desembolsos operacionais 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorOutrosDesembolsosOperacionaisAnterior> Valor de outros 
desembolsos operacionais 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaFluxoCaixaInvestimento> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<notaIngressoFluxoCaixaInvestimento> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 

Não 



 
 

presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

<notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosAlienacaoBens> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosAlienacaoBensAtual> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de investimento, 
ingressos, alienação de bens 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosAlienacaoBensAnterior> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de investimento, 
ingressos, alienação de bens 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosAmortizacao> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 



 
 

<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosAmortizacaoAtual> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de investimento, 
ingressos, amortização de 
empréstimos e 
financiamentos concedidos 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosAmortizacaoAnterior> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de investimento, 
ingressos, amortização de 
empréstimos e 
financiamentos concedidos 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosOutros> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 



 
 

<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosOutrosAtual> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de investimento, 
ingressos, outros ingressos 
de investimentos do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosOutrosAnterior> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de investimento, 
ingressos, outros ingressos 
de investimentos do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaDesembolsoFluxoCaixaInvestimento> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosAquisicaoAtivo> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 



 
 

<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosAquisicaoAtivoAtual> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de investimento, 
desembolsos , aquisição de 
ativo não circulante do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosAquisicaoAtivoAnterior> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de investimento, 
desembolsos, aquisição de 
ativo não circulante do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosConcessaoEmprestimos> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 



 
 

<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosConcessaoEmprestimosAtual> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de investimento, 
desembolsos , concessão de 
empréstimos e 
financiamentos do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosConcessaoEmprestimosAnterior> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de investimento, 
desembolsos , concessão de 
empréstimos e 
financiamentos do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosOutros> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 



 
 

<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosOutrosAtual> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de investimento, 
desembolsos , outros 
desembolsos de 
investimentos do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosOutrosAnterior> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de investimento, 
desembolsos , outros 
desembolsos de 
investimentos do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaFluxoCaixaFinanciamento> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<notaIngressoFluxoCaixaFinanciamento> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 



 
 

<notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOperacoesCredito> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOperacoesCreditoAtual> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de 
financiamento, ingressos , 
operações de crédito do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOperacoesCreditoAnterior> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de 
financiamento, ingressos , 
operações de crédito do 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosIntegralizacaoCapital> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 



 
 

<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosIntegralizacaoCapitalAtual> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de 
financiamento, ingressos , 
integralização do capital 
social de empresas 
dependentes do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosIntegralizacaoCapitalAnterior> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de 
financiamento, ingressos , 
integralização do capital 
social de empresas 
dependentes do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosTransferenciasCapital> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 



 
 

<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosTransferenciasCapitalAtual> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de 
financiamento, ingressos , 
transferências de capital 
recebidas do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosTransferenciasCapitalAnterior> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de 
financiamento, ingressos , 
transferências de capital 
recebidas do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOutros> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 



 
 

<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOutrosAtual> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de financiamento 
, ingressos , outros ingressos 
de financiamentos do 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOutrosAnterior> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de 
financiamento, ingressos , 
outros ingressos de 
financiamentos do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaDesembolsoFluxoCaixaFinanciamento> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<notaFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosAmortizacao> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 



 
 

<valorFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosAmortizacaoAtual> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de 
financiamento, 
desembolsos, amortização / 
refinanciamento da dívida 
do exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosAmortizacaoAnterior> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de 
financiamento, 
desembolsos, amortização / 
refinanciamento da dívida 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosOutros> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 



 
 

<valorFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosOutrosAtual> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de 
financiamento, 
desembolsos, outros 
desembolsos de 
financiamentos do exercício 
atual. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<valorFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosOutrosAnterior> Valor dos fluxos de caixa das 
atividades de 
financiamento, 
desembolsos, outros 
desembolsos de 
financiamentos do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaGeracaoLiquidaCaixa> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

<notaCaixaEquivalentesCaixaInicial> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 



 
 

<valorCaixaEquivalentesCaixaInicialAnterior> Valor de caixa e 
equivalentes de caixa inicial 
do exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

Sim 

<notaCaixaEquivalentesCaixaFinal> Elemento para informar o 
número da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento 
deste tipo pode estar 
presente no elemento 
pai <blocoEA18>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <notaFluxoCaixaOperacionais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
fluxo de caixa das atividades 
operacionais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaIngressoFluxoCaixaOperacionais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ingresso do fluxo de caixa das 
atividades operacionais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaReceitasDerivadasOriginarias> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as receitas derivadas e originárias 
de ingresso do fluxo de caixa das 
atividades operacionais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaTranferenciasCorrentesRecebidas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências correntes 
recebidas de ingresso do fluxo de 
caixa das atividades operacionais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaOutrosIngressosOperacionais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
outros ingressos operacionais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsoFluxoCaixaOperacionais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
desembolso do fluxo de caixa das 
atividades operacionais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaPessoalDemaisDespesas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
desembolso com pessoal e demais 
despesas do fluxo de caixa das 
atividades operacionais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaJurosEncargosDivida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
desembolso com juros e encargos 
da dívida do fluxo de caixa das 
atividades operacionais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsoTransferenciasConcedidas> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 



 
 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
as transferências concedidas do 
fluxo de caixa das atividades 
operacionais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaOutrosDesembolsosOperacionais> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
outros desembolsos operacionais. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaFluxoCaixaInvestimento> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
fluxo de caixa das atividades de 
investimento. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaIngressoFluxoCaixaInvestimento> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ingresso do fluxo de caixa das 
atividades de investimento. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosAlienacaoBens> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os fluxos de caixa das atividades de 
investimento, ingressos, alienação 
de bens. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosAmortizacao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os fluxos de caixa das atividades de 
investimento, ingressos, 
amortização de empréstimos e 
financiamentos concedidos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosOutros> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os fluxos de caixa das atividades de 
investimento, ingressos, outros 
ingressos de investimentos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsoFluxoCaixaInvestimento> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
desembolso do fluxo de caixa das 
atividades de investimento. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosAquisicaoAtivo> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os fluxos de caixa das atividades de 
investimento, desembolsos , 
aquisição de ativo não circulante. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosConcessaoEmprestimos> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os fluxos de caixa das atividades de 
investimento, desembolsos , 
concessão de empréstimos e 
financiamentos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosOutros> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os fluxos de caixa das atividades de 
investimento, desembolsos , outros 
desembolsos de investimentos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaFluxoCaixaFinanciamento> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
fluxo de caixa das atividades de 
financiamento. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaIngressoFluxoCaixaFinanciamento> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
ingresso do fluxo de caixa das 
atividades de financiamento. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOperacoesCredito> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os fluxos de caixa das atividades de 
financiamento , ingressos , 
operações de crédito. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosIntegralizacaoCapital> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os fluxos de caixa das atividades de 
financiamento , ingressos , 
integralização do capital social de 
empresas dependentes. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosTransferenciasCapital> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os fluxos de caixa das atividades de 
financiamento , ingressos , 
transferências de capital recebidas. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOutros> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os fluxos de caixa das atividades de 
financiamento , ingressos , outros 
ingressos de financiamentos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 



 
 

  

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsoFluxoCaixaFinanciamento> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre o 
desembolso do fluxo de caixa das 
atividades de Financiamento. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosAmortizacao> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os fluxos de caixa das atividades de 
financiamento , desembolsos, 
amortização / refinanciamento da 
dívida. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosOutros> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
os fluxos de caixa das atividades de 
financiamento , desembolsos, 
outros desembolsos de 
financiamentos. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <notaGeracaoLiquidaCaixa> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre a 
geração líquida de caixa e 
equivalente de caixa. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaCaixaEquivalentesCaixaInicial> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
caixa e equivalentes de caixa inicial. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaCaixaEquivalentesCaixaFinal> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
caixa e equivalentes de caixa final. 

Inteiro Número referenciado do 
quadro da nota 
explicativa. 

- Sim 

 

 

Descrição do elemento pai = <anexo19> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<anexoDados19> Estrutura com dados do anexo 19. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo19>. Os elementos filhos 
<anexoDados19> e <anexoJustificativa19> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados19> ou <anexoJustificativa19>. 

Sim 

<anexoJustificativa19> Justificativa da ausência do anexo 
19. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <anexo19>. Os elementos filhos 
<anexoDados19> e <anexoJustificativa19> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<anexoDados19> ou <anexoJustificativa19>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <anexoDados19> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<capitalSocialA19> Estrutura para capital social. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <anexoDados19>. 

Sim 

<adiantamentoAumentoCapitalA19> Estrutura para adiantamento para 
futuro aumento de capital. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <anexoDados19>. 

Sim 

<reservaCapitalA19> Estrutura para reserva de capital. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <anexoDados19>. 

Sim 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialA19> Estrutura para ajustes de avaliação 
patrimonial. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <anexoDados19>. 

Sim 

<reservasLucrosA19> Estrutura para reservas de lucros. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <anexoDados19>. 

Sim 

<demaisReservasA19> Estrutura para demais reservas. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <anexoDados19>. 

Sim 

<resultadosAcumuladosA19> Estrutura para resultados 
acumulados. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <anexoDados19>. 

Sim 

<acoesTesourariaA19> Estrutura para ações / cotas em 
tesouraria. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <anexoDados19>. 

Sim 

 

 

Descrição do elemento pai = <capitalSocialA19> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<saldoInicialExercicioAnterior> Valor do saldo inicial do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesExerciciosAnterioresAnterior> Valor de ajustes de exercícios 
anteriores no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<aumentoCapitalAnterior> Valor do aumento de capital no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resgateAcoesAnterior> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<jurosCapitalProprioAnterior> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resultadoExercicioAnterior> Valor do resultado do exercício no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<constituicaoReservasAnterior> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<dividendosDistribuirAnterior> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesExerciciosAnterioresAtual> Valor do ajustes de exercícios 
anteriores no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<aumentoCapitalAtual> Valor do aumento de capital no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resgateAcoesAtual> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<jurosCapitalProprioAtual> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resultadoExercicioAtual> Valor do resultado do exercício no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<constituicaoReservasAtual> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<dividendosDistribuirAtual> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <adiantamentoAumentoCapitalA19> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<saldoInicialExercicioAnterior> Valor do saldo inicial do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesExerciciosAnterioresAnterior> Valor de ajustes de exercícios 
anteriores no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<aumentoCapitalAnterior> Valor do aumento de capital no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<resgateAcoesAnterior> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<jurosCapitalProprioAnterior> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resultadoExercicioAnterior> Valor do resultado do exercício no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<constituicaoReservasAnterior> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dividendosDistribuirAnterior> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesExerciciosAnterioresAtual> Valor do ajustes de exercícios 
anteriores no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<aumentoCapitalAtual> Valor do aumento de capital no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<resgateAcoesAtual> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<jurosCapitalProprioAtual> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resultadoExercicioAtual> Valor do resultado do exercício no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<constituicaoReservasAtual> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dividendosDistribuirAtual> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <reservaCapitalA19> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<saldoInicialExercicioAnterior> Valor do saldo inicial do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesExerciciosAnterioresAnterior> Valor de ajustes de exercícios 
anteriores no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<aumentoCapitalAnterior> Valor do aumento de capital no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resgateAcoesAnterior> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<jurosCapitalProprioAnterior> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resultadoExercicioAnterior> Valor do resultado do exercício no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<constituicaoReservasAnterior> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dividendosDistribuirAnterior> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesExerciciosAnterioresAtual> Valor do ajustes de exercícios 
anteriores no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<aumentoCapitalAtual> Valor do aumento de capital no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resgateAcoesAtual> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<jurosCapitalProprioAtual> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resultadoExercicioAtual> Valor do resultado do exercício no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<constituicaoReservasAtual> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dividendosDistribuirAtual> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <ajustesAvaliacaoPatrimonialA19> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<saldoInicialExercicioAnterior> Valor do saldo inicial do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<ajustesExerciciosAnterioresAnterior> Valor de ajustes de exercícios 
anteriores no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<aumentoCapitalAnterior> Valor do aumento de capital no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resgateAcoesAnterior> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<jurosCapitalProprioAnterior> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<resultadoExercicioAnterior> Valor do resultado do exercício no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<constituicaoReservasAnterior> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dividendosDistribuirAnterior> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<ajustesExerciciosAnterioresAtual> Valor do ajustes de exercícios 
anteriores no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<aumentoCapitalAtual> Valor do aumento de capital no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resgateAcoesAtual> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<jurosCapitalProprioAtual> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<resultadoExercicioAtual> Valor do resultado do exercício no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<constituicaoReservasAtual> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dividendosDistribuirAtual> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <reservasLucrosA19> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<saldoInicialExercicioAnterior> Valor do saldo inicial do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesExerciciosAnterioresAnterior> Valor de ajustes de exercícios 
anteriores no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<aumentoCapitalAnterior> Valor do aumento de capital no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resgateAcoesAnterior> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<jurosCapitalProprioAnterior> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resultadoExercicioAnterior> Valor do resultado do exercício no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<constituicaoReservasAnterior> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<dividendosDistribuirAnterior> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesExerciciosAnterioresAtual> Valor do ajustes de exercícios 
anteriores no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<aumentoCapitalAtual> Valor do aumento de capital no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resgateAcoesAtual> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<jurosCapitalProprioAtual> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resultadoExercicioAtual> Valor do resultado do exercício no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<constituicaoReservasAtual> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<dividendosDistribuirAtual> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <demaisReservasA19> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<saldoInicialExercicioAnterior> Valor do saldo inicial do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesExerciciosAnterioresAnterior> Valor de ajustes de exercícios 
anteriores no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<aumentoCapitalAnterior> Valor do aumento de capital no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<resgateAcoesAnterior> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<jurosCapitalProprioAnterior> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resultadoExercicioAnterior> Valor do resultado do exercício no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<constituicaoReservasAnterior> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dividendosDistribuirAnterior> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesExerciciosAnterioresAtual> Valor do ajustes de exercícios 
anteriores no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<aumentoCapitalAtual> Valor do aumento de capital no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<resgateAcoesAtual> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<jurosCapitalProprioAtual> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resultadoExercicioAtual> Valor do resultado do exercício no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<constituicaoReservasAtual> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dividendosDistribuirAtual> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <resultadosAcumuladosA19> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<saldoInicialExercicioAnterior> Valor do saldo inicial do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesExerciciosAnterioresAnterior> Valor de ajustes de exercícios 
anteriores no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<aumentoCapitalAnterior> Valor do aumento de capital no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resgateAcoesAnterior> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<jurosCapitalProprioAnterior> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resultadoExercicioAnterior> Valor do resultado do exercício no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<constituicaoReservasAnterior> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dividendosDistribuirAnterior> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesExerciciosAnterioresAtual> Valor do ajustes de exercícios 
anteriores no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<aumentoCapitalAtual> Valor do aumento de capital no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resgateAcoesAtual> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<jurosCapitalProprioAtual> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resultadoExercicioAtual> Valor do resultado do exercício no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<constituicaoReservasAtual> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dividendosDistribuirAtual> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <acoesTesourariaA19> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<saldoInicialExercicioAnterior> Valor do saldo inicial do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<ajustesExerciciosAnterioresAnterior> Valor de ajustes de exercícios 
anteriores no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<aumentoCapitalAnterior> Valor do aumento de capital no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resgateAcoesAnterior> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<jurosCapitalProprioAnterior> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<resultadoExercicioAnterior> Valor do resultado do exercício no 
exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<constituicaoReservasAnterior> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dividendosDistribuirAnterior> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<ajustesExerciciosAnterioresAtual> Valor do ajustes de exercícios 
anteriores no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<aumentoCapitalAtual> Valor do aumento de capital no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<resgateAcoesAtual> Valor de resgate / reemissão de 
ações e cotas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<jurosCapitalProprioAtual> Valor dos juros sobre capital 
próprio no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<resultadoExercicioAtual> Valor do resultado do exercício no 
exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual> Valor de ajustes de avaliação 
patrimonial no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<constituicaoReservasAtual> Valor da constituição / reversão de 
reservas no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dividendosDistribuirAtual> Valor de dividendos a distribuir (R$ 
... Por ação) no exercício atual. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <quadro01> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<quadroDados01> Estrutura com dados do quadro 01. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro01>. Os elementos filhos 
<quadroDados01> e <quadroJustificativa01> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados01> ou <quadroJustificativa01>. 

Sim 

<quadroJustificativa01> Justificativa da ausência do quadro 
01. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro01>. Os elementos filhos 
<quadroDados01> e <quadroJustificativa01> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados01> ou <quadroJustificativa01>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadroDados01> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<orgaosQ01> Lista de órgão. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados01>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <orgaosQ01> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<orgaoQ01> Estrutura com dados dos órgãos. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <orgaosQ01>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <orgaoQ01> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoOrgao> Código Identificador do órgão. Caractere - - Sim 

<nomeOrgao> Descrição do órgão. Caractere - - Sim 

<unidadesQ01> Lista de unidades. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <orgaoQ01>. 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <unidadesQ01> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<unidadeQ01> Estrutura com dados das unidades. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <unidadesQ01>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <unidadeQ01> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoUnidade> Código Identificador da unidade. Caractere - - Sim 

<nomeUnidade> Descrição da unidade. Caractere - - Sim 

<fonteRecurso> Informação da fonte de recurso. Caractere - No seguinte formato: 
1º dígito: IDUSO - IDENTIFICADOR DE USO 
2º dígito: GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
3º, 4º e 5º dígitos: ESPECIFICAÇÃO DAS 
DESTINAÇÕES DE RECURSOS 
6ª ao 10º dígitos: DETALHAMENTO DAS 
DESTINAÇÕES DE RECURSOS - OPCIONAL 

Sim 

<restoPagarProcessadoQ01> Estrutura de restos a pagar 
processados. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <unidadeQ01>. 

Sim 

<restoPagarNaoProcessadoQ01> Estrutura de restos a pagar não 
processados. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <unidadeQ01>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <restoPagarProcessadoQ01> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<inscritosExerciciosAnteriores> Valor dos restos a pagar 
processados inscritos em exercícios 
anteriores. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<inscritosDezembro> Valor dos restos a pagar 
processados inscritos em 31 de 
dezembro. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<pagos> Valor dos restos a pagar 
processados pagos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<cancelados> Valor dos restos a pagar 
processados cancelados. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <restoPagarNaoProcessadoQ01> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<inscritosExerciciosAnteriores> Valor dos restos a pagar não 
processados inscritos em exercícios 
anteriores. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<inscritosDezembro> Valor dos restos a pagar não 
processados inscritos em 31 de 
dezembro. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<pagos> Valor dos restos a pagar não 
processados pagos. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<cancelados> Valor dos restos a pagar não 
processados cancelados. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadro02> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<quadroDados02> Estrutura com dados do quadro 02. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro02>. Os elementos filhos 
<quadroDados02> e <quadroJustificativa02> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados02> ou <quadroJustificativa02>. 

Sim 

<quadroJustificativa02> Justificativa da ausência do quadro 
02. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro02>. Os elementos filhos 
<quadroDados02> e <quadroJustificativa02> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados02> ou <quadroJustificativa02>. 

Sim 



 
 

Descrição do elemento pai = <quadroDados02> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<inscritosQ02> Lista de unidades dos restos a 
pagar inscritos. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados02>. 

Não 

<pagosQ02> Lista de unidades dos restos a 
pagar pagos. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados02>. 

Não 

<canceladosQ02> Lista de unidades dos restos a 
pagar cancelados. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados02>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <inscritosQ02> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<unidadesQ02> Lista de unidades. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <inscritosQ02>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <pagosQ02> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<unidadesQ02> Lista de unidades. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <pagosQ02>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <canceladosQ02> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<unidadesQ02> Lista de unidades. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <canceladosQ02>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <unidadesQ02> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<unidadeQ02> Estrutura com dados das unidades. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <unidadesQ02>. 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <unidadeQ02> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada 
Obrigatóri
o 

<codigoUnidade> Código Identificador da unidade. Caractere - - Sim 

<nomeUnidade> Descrição da unidade. Caractere - - Sim 

<fonteRecurso> Informação da fonte de recurso. Caractere - No seguinte formato: 
1º dígito: IDUSO - IDENTIFICADOR DE USO 
2º dígito: GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
3º, 4º e 5º dígitos: ESPECIFICAÇÃO DAS DESTINAÇÕES 
DE RECURSOS 
6ª ao 10º dígitos: DETALHAMENTO DAS 
DESTINAÇÕES DE RECURSOS - OPCIONAL 

Sim 

<numeroEmpenho> Informação do número do 
empenho. 

Caractere - - Sim 

<data> Informar a data. Data - - Sim 

<classificacaoFuncionalProgramatica
> 

Estrutura com dados da 

classificação da despesa. 

Caractere - Campo formado por 38 ou 42 carcteres.  

Ex: 10100101030100011001010640000044905102 

COMPOSIÇÃO DO CAMPO CÓDIGO 

Esfera (2 caracteres): Orçamento Fiscal 
(10) 

10 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
Órgão (2 caracteres): Secretaria Municipal 
de Saúde (10) 
Unidade Orçamentária (3 caracteres): 
Hospital da Mulher (010) 

10010 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
Função (2 caracteres): Saúde (10) 
Subfunção (3 caracteres): Atenção Básica 
(301) 

10301 

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA 
Programa (4 caracteres): Saúde da 
Mulher (0001) 
Ação (4 ou 8 caracteres): Reforma de 
Unidade Hospitalar (1001) 

00011001 

Sim 



 
 

FONTE DE RECURSOS 
Iduso (1 caractere): Recursos não 
destinados à contrapartida (0) 
Grupo De Destinação De Recursos  (1 
caractere): Exercício Corrente (1) 
Especificação Das Destinações De 
Recursos (3 caracteres): Atenção Básica 
(064) 
Detalhamento Das Destinações De 
Recursos - Opcional (5 caracteres): 
(00000) 

0106400000 

NATUREZA DA DESPESA 
Categoria Econômica  (1 caractere): 
Despesas de Capital (4) 
Grupo de Natureza  (1 caractere): 
Investimentos (4) 
Modalidade de Aplicação  (2 caracteres): 
Aplicação Direta (90) 
Elemento (2 caracteres): Obras e 
Instalações (51) 
Subelemento (2 caracteres): Reformas, 
Ampliações, Benfeitorias ou Melhorias 
(02) 

44905102 

 

<credor> Informação do credor. Caractere - - Sim 

<valorProcessado> Valor processado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorNaoProcessado> Valor não processado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <quadro03> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<quadroDados03> Estrutura com dados do quadro 03. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro03>. Os elementos filhos 
<quadroDados03> e <quadroJustificativa03> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados03> ou <quadroJustificativa03>. 

Sim 

<quadroJustificativa03> Justificativa da ausência do quadro 
03. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro03>. Os elementos filhos 
<quadroDados03> e <quadroJustificativa03> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados03> ou <quadroJustificativa03>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadroDados03> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<contasQ03> Lista de contas. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados03>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <contasQ03> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<contaQ03> Estrutura com dados das contas. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <contasQ03>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <contaQ03> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<banco> Nome do banco. Caractere - - Sim 

<conta> Número da conta. Caractere - - Sim 



 
 

<fonte> Informação da fonte. Caractere - No seguinte formato: 
1º dígito: IDUSO - IDENTIFICADOR DE USO 
2º dígito: GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
3º, 4º e 5º dígitos: ESPECIFICAÇÃO DAS DESTINAÇÕES 
DE RECURSOS 
6ª ao 10º dígitos: DETALHAMENTO DAS DESTINAÇÕES 
DE RECURSOS - OPCIONAL 

Sim 

<saldoCorrente> Saldo da conta corrente. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<saldoInvestimentos> Saldo de investimentos. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorAjustes> Valor de ajustes. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadro04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<quadroDados04> Estrutura com dados do quadro 04. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro04>. Os elementos filhos 
<quadroDados04> e <quadroJustificativa04> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados04> ou <quadroJustificativa04>. 

Sim 

<quadroJustificativa04> Justificativa da ausência do quadro 
04. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro04>. Os elementos filhos 
<quadroDados04> e <quadroJustificativa04> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados04> ou <quadroJustificativa04>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadroDados04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<aplicacoesAdiantamentosQ04> Lista de adiantamento. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <quadroDados04>. 

Não 

<aplicacoesOutrosValoresQ04> Lista de outras aplicações. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <quadroDados04>. 

Não 

<origensRestosPagarQ04> Lista de restos a pagar. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <quadroDados04>. 

Não 

<origensDepositosQ04> Lista de depósitos. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <quadroDados04>. 

Não 

<origensDebitosTesourariaQ04> Lista de débitos de tesouraria. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <quadroDados04>. 

Não 

<origensOutrasObrigacoesQ04> Lista de outras obrigações. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <quadroDados04>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <aplicacoesAdiantamentosQ04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<aplicacaoAdiantamentoQ04> Estrutura com dados do título. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente 
no elemento pai <aplicacoesAdiantamentosQ04>. 

Sim 

 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <aplicacaoAdiantamentoQ04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<descricao> Descrição do registro. Caractere - - Sim 

<saldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<acrescimo> Valor do acréscimo, movimento no 
exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<baixas> Valor da baixa, movimento no 
exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <aplicacoesOutrosValoresQ04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<aplicacaoOutroValorQ04> Estrutura com dados do título. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <aplicacoesOutrosValoresQ04>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <aplicacaoOutroValorQ04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<descricao> Descrição do registro. Caractere - - Sim 

<saldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<acrescimo> Valor do acréscimo, movimento no 
exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<baixas> Valor da baixa, movimento no 
exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <origensRestosPagarQ04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<exerciciosQ04> Lista de exercícios. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <origensRestosPagarQ04>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <exerciciosQ04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<exercicioQ04> Estrutura com dados do exercício. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <exerciciosQ04>. 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <exercicioQ04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<exercicio> Ano do exercício. Inteiro - AAAA – Formado por 4 dígitos Sim 

<unidadesQ04> Lista de exercícios. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <exercicioQ04>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <unidadesQ04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<unidadeQ04> Estrutura com dados da unidade. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <unidadesQ04>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <unidadeQ04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoUnidade> Código Identificador da unidade. Caractere - - Sim 

<nomeUnidade> Descrição da unidade. Caractere - - Sim 

<saldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<acrescimo> Valor do acréscimo, movimento no 
exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<baixas> Valor da baixa, movimento no 
exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <origensDepositosQ04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<origemDepositoQ04> Estrutura com dados do título. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <origensDepositosQ04>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <origemDepositoQ04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<descricao> Descrição do registro. Caractere - - Sim 

<saldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<acrescimo> Valor do acréscimo, movimento no 
exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<baixas> Valor da baixa, movimento no 
exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <origensDebitosTesourariaQ04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<origemDebitoTesourariaQ04> Estrutura com dados do título. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <origensDebitosTesourariaQ04>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <origemDebitoTesourariaQ04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<descricao> Descrição do registro. Caractere - - Sim 

<saldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<acrescimo> Valor do acréscimo, movimento no 
exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<baixas> Valor da baixa, movimento no 
exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <origensOutrasObrigacoesQ04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<origemOutraObrigacaoQ04> Estrutura com dados do título. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente 
no elemento pai <origensOutrasObrigacoesQ04>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <origemOutraObrigacaoQ04> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<descricao> Descrição do registro. Caractere - - Sim 

<saldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<acrescimo> Valor do acréscimo, movimento no 
exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<baixas> Valor da baixa, movimento no 
exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadro05> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<quadroDados05> Estrutura com dados do quadro 05. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro05>. Os elementos filhos 
<quadroDados05> e <quadroJustificativa05> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados05> ou <quadroJustificativa05>. 

Sim 

<quadroJustificativa05> Justificativa da ausência do quadro 
05. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro05>. Os elementos filhos 
<quadroDados05> e <quadroJustificativa05> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados05> ou <quadroJustificativa05>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadroDados05> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<decretosCASuplementaresQ05> Lista de decretos de abertura de 
créditos adicionais suplementares. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <quadroDados05>. 

Não 

<decretosCAEspeciaisExtraQ05> Lista de leis e decretos de abertura 
de créditos adicionais especiais e 
extraordinários. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <quadroDados05>. 

Não 

<dotacaoOrcamentariaQ05> Estrutura com as movimentações 
da dotação orçamentária. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar 
presente no elemento pai <quadroDados05>. 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <decretosCASuplementaresQ05> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<suplementarQ05> Estrutura com dados do crédito 
suplementar. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <decretosCASuplementaresQ05>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <suplementarQ05> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroDecreto> Número do decreto. Caractere - - Sim 

<dataPublicacao> Data da publicação do decreto. Data - - Sim 

<jornalPublicacao> Jornal que foi publicado. Caractere - - Sim 

<superavitFinanceiro> Valor da fonte de recurso, superávit 
financeiro. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<excessoArrecadacao> Valor da fonte de recurso, excesso 
de arrecadação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<anulacao> Valor da fonte de recurso, 
anulação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<operacaoCredito> Valor da fonte de recurso, 
operação de crédito. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<notaExcecoesLOA> Elemento para informar o número 

da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 

no elemento pai <suplementarQ05>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <notaExcecoesLOA> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa sobre 
exceção na LOA. 

Inteiro - - Sim 

 

Descrição do elemento pai = <decretosCAEspeciaisExtraQ05> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<especiaisExtraordinariosQ05> Estrutura com dados do crédito 
especial e extraordinário. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <decretosCAEspeciaisExtraQ05>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <especiaisExtraordinariosQ05> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<leiAutorizativa> Lei que autoriza a abertura de 
créditos adicionais especiais e 
extraordinários. 

Caractere - - Sim 

<numeroDecreto> Número do decreto. Caractere - - Sim 

<dataPublicacao> Data da publicação do decreto. Data - - Sim 

<jornalPublicacao> Jornal que foi publicado. Caractere - - Sim 



 
 

<superavitFinanceiro> Valor da fonte de recurso, superávit 
financeiro. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<excessoArrecadacao> Valor da fonte de recurso, excesso 
de arrecadação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<anulacao> Valor da fonte de recurso, 
anulação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<operacaoCredito> Valor da fonte de recurso, 
operação de crédito. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<tipoCredito> Tipo do crédito. Caractere As opções para esse 
campos são:  
ESPECIAL ou 
EXTRAORDINÁRIO 

- Sim 

 

Descrição do elemento pai = <dotacaoOrcamentariaQ05> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<orcamentoInicialLOA> Valor do orçamento inicial (LOA). Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<creditosSuplementares> Valor dos créditos suplementares. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<creditosEspeciais> Valor dos créditos especiais. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<creditosExtraordinarios> Valor dos créditos extraordinários. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<anulacoesDotacoes> Valor das anulações. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<totalContabilizado> valor total contabilizado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadro06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<quadroDados06> Estrutura com dados do quadro 06. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro06>. Os elementos filhos 
<quadroDados06> e <quadroJustificativa06> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados06> ou <quadroJustificativa06>. 

Sim 

<quadroJustificativa06> Justificativa da ausência do quadro 
06. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro06>. Os elementos filhos 
<quadroDados06> e <quadroJustificativa06> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados06> ou <quadroJustificativa06>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadroDados06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<quadroAQ06> Estrutura com dados do quadro A 
do quadro 06. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados06>. 

Sim 

<quadroBQ06> Estrutura com dados do quadro B 
do quadro 06. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados06>. 

Sim 

<quadroCQ06> Estrutura com dados do quadro C 
do quadro 06. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados06>. 

Sim 

<quadroDQ06> Estrutura com dados do quadro D 
do quadro 06. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados06>. 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <quadroAQ06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada 
Obrigatóri
o 

<receitaIPTU> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - 
imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana - IPTU. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaITBI> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - 
imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaISS> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - 
imposto sobre serviços de qualquer 
natureza - ISS. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaIRRF> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - 
imposto de renda retido na fonte - IRRF. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 

Sim 



 
 

Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<receitaDividaAtivaTributaria> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - 
dívida ativa tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaJurosMoraAtualizacaoMonetaria
> 

Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - 
multas, juros de mora e 
atualizaçãomonetáriadeimpostosedívidaativ
a (proveniente de impostos). 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaCotaParteFPM> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - cota 
parte do FPM. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<receitaCotaParteICMS> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - cota 
parte do ICMS. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaICMSDesoneracao> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - 
ICMS - desoneração - lc nº 87/1996. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaCotaParteIPIExportacao> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - cota 
parte do IPI-exportação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaCotaParteITR> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - cota 
parte do ITR. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<receitaCotaParteIPVA> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - cota 
parte do IPVA. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadroBQ06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<receitaFundebCotaParteFPM> Valor das receitas do FUNDEB - 
receitas destinadas ao FUNDEB - 
cota parte FPM destinada ao 
FUNDEB (20%). 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaFundebCotaParteICMS> Valor das receitas do FUNDEB - 
receitas destinadas ao FUNDEB - 
cota parte ICMS destinada ao 
FUNDEB (20%). 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaFundebICMSDesoneracao> Valor das receitas do FUNDEB - 
receitas destinadas ao FUNDEB - 
ICMS - desoneração ao FUNDEB 
(20%). 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<receitaFundebCotaParteIPIExportacao> Valor das receitas do FUNDEB - 
receitas destinadas ao FUNDEB - 
cota parte do IPI - exportação 
destinada ao FUNDEB (20%). 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaFundebCotaParteITR> Valor das receitas do FUNDEB - 
receitas destinadas ao FUNDEB - 
cota parte do ITR destinada ao 
FUNDEB (20%). 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaFundebCotaParteIPVA> Valor das receitas do FUNDEB - 
receitas destinadas ao FUNDEB - 
cota parte do IPVA destinada ao 
FUNDEB (20%). 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaFundebTransferencia> Valor das receitas do FUNDEB - 
receitas recebidas do FUNDEB - 
transferência de recursos do 
FUNDEB. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<receitaFundebComplementacaoUniao> Valor das receitas do FUNDEB - 
receitas recebidas do FUNDEB - 
complementação da união ao 
FUNDEB. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaFundebRendimentos> Valor das receitas do FUNDEB - 
receitas recebidas do FUNDEB - 
rendimentos de aplicações 
financeiras do FUNDEB. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadroCQ06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<despesaFundebEducacaoInfantil> Valor das despesas do FUNDEB - 
pagamento dos profissionais do 
magistério - com educação infantil. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesaFundebEnsinoFundamental> Valor das despesas do FUNDEB - 
pagamento dos profissionais do 
magistério - com ensino 
fundamental. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 

Sim 



 
 

13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<despesaFundebRestosPagarNaoProcessados> Valor das despesas do FUNDEB - 
deduções - restos a pagar não 
processados. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 
13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadroDQ06> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<despesaEducacaoInfantilCusteadasFundeb> Valor das despesas com ações 
típicas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino - 
despesas com ações típicas de MDE 
- educação infantil - despesas 
custeadas com recursos do 
FUNDEB. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<despesaEducacaoInfantilCusteadasOutros> Valor das despesas com ações 
típicas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino - 
despesas com ações típicas de MDE 
- educação infantil - despesas 
custeadas com outros recursos de 
impostos. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesaEducacaoInfantilRestosPagarNProcessadosPagos> Valor das despesas com ações 
típicas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino - 
despesas com ações típicas de MDE 
- educação infantil - restos a pagar 
não processados pagos no 
exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesaEnsinoFundamentalCusteadasFundeb> Valor das despesas com ações 
típicas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino - 
despesas com ações típicas de MDE 
- ensino fundamental - despesas 
custeadas com recursos do 
FUNDEB. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<despesaEnsinoFundamentalCusteadasOutros> Valor das despesas com ações 
típicas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino - 
despesas com ações típicas de MDE 
- ensino fundamental - despesas 
custeadas com outros recursos de 
impostos. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesaEnsinoFundamentalRestosPagarNProcessadosPagos> Valor das despesas com ações 
típicas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino - 
despesas com ações típicas de MDE 
- ensino fundamental - restos a 
pagar não processados pagos no 
exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesasOutros> Lista das despesas. Pré-definido - Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai 
<quadroDQ06>. 

Não 

<despesaDeducoesDespesasIndevidas> Valor das despesas com ações 
típicas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino - 
deduções - despesas indevidas com 
a MDE. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 

Sim 



 
 

500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<despesaDeducoesSalarioEducacao> Valor das despesas com ações 
típicas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino - 
deduções - salário educação. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesaDeducoesCancelamentoRestosPagarProcessados> Valor das despesas com ações 
típicas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino - 
deduções - cancelamento, no 
exercício, de restos a pagar 
processados. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<despesaDeducoesRestosPagarNaoProcessadosInscritos> Valor das despesas com ações 
típicas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino - 
deduções - restos a pagar não 
processados inscritos no exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesaDeducoesReceitaAplicacaoFinanceira> Valor das despesas com ações 
típicas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino - 
deduções - receita de aplicação 
financeira dos recursos de 
convênios. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesaDeducoesDespesasRecursosTransferidos> Valor das despesas com ações 
típicas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino - 
deduções - despesas realizadas 
com recursos transferidos através 
de convênio/acordos/congêneres. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ 
nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <despesasOutros> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<despesaOutros> Estrutura com dados da despesa. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <despesasOutros>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <despesaOutros> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<descricao> Descrição da despesa. Caractere - - Sim 

<valor> Valor da despesa. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadro07> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<quadroDados07> Estrutura com dados do quadro 07. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro07>. Os elementos filhos 
<quadroDados07> e <quadroJustificativa07> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados07> ou <quadroJustificativa07>. 

Sim 

<quadroJustificativa07> Justificativa da ausência do quadro 
07. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro07>. Os elementos filhos 
<quadroDados07> e <quadroJustificativa07> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados07> ou <quadroJustificativa07>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadroDados07> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<quadroAQ07> Estrutura com dados do quadro A 
do quadro 07. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados07>. 

Sim 

<quadroBQ07> Estrutura com dados do quadro B 
do quadro 07. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados07>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadroAQ07> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada 
Obrigatóri
o 

<receitaIPTU> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - 
imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana - IPTU. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaITBI> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - 
imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaISS> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - 
imposto sobre serviços de qualquer 
natureza - ISS. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<receitaIRRF> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - 
imposto de renda retido na fonte - IRRF. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaDividaAtivaTributaria> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - 
dívida ativa tributária. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaJurosMoraAtualizacaoMonetaria
> 

Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - 
multas, juros de mora e 
atualizaçãomonetáriadeimpostosedívidaativ
a (proveniente de impostos). 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaCotaParteFPM> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - cota 
parte do FPM. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<receitaCotaParteICMS> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - cota 
parte do ICMS. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaICMSDesoneracao> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - 
ICMS - desoneração - lc nº 87/1996. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaCotaParteIPIExportacao> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - cota 
parte do IPI-exportação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<receitaCotaParteITR> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - cota 
parte do ITR. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<receitaCotaParteIPVA> Valor das receitas de impostos e 
transferências constitucionais e legais - cota 
parte do IPVA. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador 
de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador 
decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadroBQ07> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada 
Obrigatóri
o 

<despesaGastosSaudeFuncao10> Valor das despesas próprias com ações e serviços 
públicos de saúde - (+) gastos com saúde – função 10. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesasRestosPagarInscritosLiquidados> Valor das despesas próprias com ações e serviços 
públicos de saúde - (+) 
restosapagarinscritosemexercíciosanterioreseliquidados
noatual exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<despesasRestosPagarNaoProcessadosInscritos> Valor das despesas próprias com ações e serviços 
públicos de saúde - (-) restos a pagar não processados 
relativos à saúde, inscritos no exercício. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesasInativosPensionistas> Valor das despesas próprias com ações e serviços 
públicos de saúde - (-) inativos e pensionistas. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<despesasServicosLimpezaTratamentoResiduosS
olidos> 

Valor das despesas próprias com ações e serviços 
públicos de saúde - (-) serviços de limpeza e tratamento 
de resíduos sólidos. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesasAssistenciaMedicaOdontologica> Valor das despesas próprias com ações e serviços 
públicos de saúde - (-) assistência médica e odontológica 
a servidores. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesasSaneamentoBasico> Valor das despesas próprias com ações e serviços 
públicos de saúde - (-) saneamento básico (exceto para 
controle de vetores). 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<despesasRecursosTransferenciasVoluntarias> Valor das despesas próprias com ações e serviços 
públicos de saúde - (-) despesas realizadas com recursos 
de transferências voluntárias. 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<despesasOutrasAcoesServicosNaoComputados> Valor das despesas próprias com ações e serviços 
públicos de saúde - (-) outras ações e serviços não 
computados (art. 4º da lc 141/2012). 

Decimal - Valor do item incluindo os 
centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem 
separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 
500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadro08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<quadroDados08> Estrutura com dados do quadro 08. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro08>. Os elementos filhos 
<quadroDados08> e <quadroJustificativa08> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados08> ou <quadroJustificativa08>. 

Sim 



 
 

<quadroJustificativa08> Justificativa da ausência do quadro 
08. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro08>. Os elementos filhos 
<quadroDados08> e <quadroJustificativa08> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados08> ou <quadroJustificativa08>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadroDados08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<informacoesQ08> Estrutura com as informações do 
quadro 08. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados08>. 

Sim 

<blocoAQ08> Estrutura com as informações do 
bloco A do quadro 08. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados08>. 

Sim 

<blocoBQ08> Estrutura com as informações do 
bloco B do quadro 08. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados08>. 

Sim 

<blocoCQ08> Estrutura com as informações do 
bloco C do quadro 08. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados08>. 

Sim 

<blocoDQ08> Estrutura com as informações do 
bloco D do quadro 08. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados08>. 

Sim 

<blocoEQ08> Estrutura com as informações do 
bloco E do quadro 08. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados08>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <informacoesQ08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<leiServidoresAtivos> Lei que regulamenta a contribuição 
dos servidores ativos. 

Caractere - - Sim 

<dataServidoresAtivos> Data da lei que regulamenta a 
contribuição dos servidores ativos. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 



 
 

<aliquotaServidoresAtivos> Alíquota, em percentual, relativa à 
contribuição dos servidores ativos. 

Decimal - Valor do item incluindo as casas decimais. 
Não utilize separador de milhar. Utilize o 
ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: 10,38% – Informe: 0.1038 
Para: 8,27% – Informe: 0.0838 
Para: 0,89% – Informe: 0.0089 

Sim 

<leiInativosPensionistas> Lei que regulamenta a contribuição 
dos inativos e pensionistas. 

Caractere - - Sim 

<dataInativosPensionistas> Data da lei que regulamenta a 
contribuição dos inativos e 
pensionistas. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<aliquotaInativosPensionistas> Alíquota, em percentual, relativa à 
contribuição dos inativos e 
pensionistas. 

Decimal - Valor do item incluindo as casas decimais. 
Não utilize separador de milhar. Utilize o 
ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: 10,38% – Informe: 0.1038 
Para: 8,27% – Informe: 0.0838 
Para: 0,89% – Informe: 0.0089 

Sim 

<leiContribuicaoOrgao> Lei que regulamenta a contribuição 
(normal) do órgão. 

Caractere - - Sim 

<dataContribuicaoOrgao> Data da lei que regulamenta a 
contribuição (normal) do órgão. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<aliquotaContribuicaoOrgao> Alíquota, em percentual, relativa à 
contribuição (normal) do órgão. 

Decimal - Valor do item incluindo as casas decimais. 
Não utilize separador de milhar. Utilize o 
ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: 10,38% – Informe: 0.1038 
Para: 8,27% – Informe: 0.0838 
Para: 0,89% – Informe: 0.0089 

Sim 

<leiContribuicaoOrgaoAdicional> Lei que regulamenta a contribuição 
adicional do órgão. 

Caractere - - Sim 



 
 

<dataContribuicaoOrgaoAdicional> Data da lei que regulamenta a 
contribuição adicional do órgão. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<aliquotaContribuicaoOrgaoAdicional> Alíquota, em percentual, relativa à 
contribuição adicional do órgão. 

Decimal - Valor do item incluindo as casas decimais. 
Não utilize separador de milhar. Utilize o 
ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: 10,38% – Informe: 0.1038 
Para: 8,27% – Informe: 0.0838 
Para: 0,89% – Informe: 0.0089 

Sim 

<dataRepasse> Data de repasse das contribuições à 
Unidade Gestora do RPPS. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoAQ08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<janeiroRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ08>. 

Sim 

<fevereiroRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ08>. 

Sim 

<marcoRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ08>. 

Sim 

<abrilRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ08>. 

Sim 

<maioRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ08>. 

Sim 

<junhoRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ08>. 

Sim 

<julhoRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ08>. 

Sim 

<agostoRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ08>. 

Sim 



 
 

<setembroRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ08>. 

Sim 

<outubroRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ08>. 

Sim 

<novembroRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ08>. 

Sim 

<dezembroRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ08>. 

Sim 

<salario13Retida> Estrutura com as informações do 
13o salário. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ08>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <janeiroRetida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRetido> Valor retido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <fevereiroRetida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorRetido> Valor retido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <marcoRetida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRetido> Valor retido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorRecolhido> Valor recolhido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <abrilRetida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRetido> Valor retido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorContabilizado> Valor contabilizado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <maioRetida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRetido> Valor retido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<dataVencimento> Data do vencimento. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

Descrição do elemento pai = <junhoRetida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRetido> Valor retido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <julhoRetida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorRetido> Valor retido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <agostoRetida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRetido> Valor retido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorRecolhido> Valor recolhido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <setembroRetida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRetido> Valor retido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorContabilizado> Valor contabilizado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <outubroRetida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRetido> Valor retido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<dataVencimento> Data do vencimento. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

Descrição do elemento pai = <novembroRetida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRetido> Valor retido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <dezembroRetida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorRetido> Valor retido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <salario13Retida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRetido> Valor retido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorRecolhido> Valor recolhido. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoBQ08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<janeiroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ08>. 

Sim 

<fevereiroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ08>. 

Sim 

<marcoDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ08>. 

Sim 

<abrilDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ08>. 

Sim 

<maioDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ08>. 

Sim 

<junhoDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ08>. 

Sim 

<julhoDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ08>. 

Sim 

<agostoDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ08>. 

Sim 



 
 

<setembroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ08>. 

Sim 

<outubroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ08>. 

Sim 

<novembroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ08>. 

Sim 

<dezembroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ08>. 

Sim 

<salario13Devida> Estrutura com as informações do 
13o salário. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ08>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <janeiroDevida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDevido> Valor devido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <fevereiroDevida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorDevido> Valor devido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <marcoDevida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDevido> Valor devido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorRecolhido> Valor recolhido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <abrilDevida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDevido> Valor devido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorContabilizado> Valor contabilizado Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <maioDevida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDevido> Valor devido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<dataVencimento> Data do vencimento Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <junhoDevida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDevido> Valor devido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <julhoDevida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorDevido> Valor devido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 



 
 

Descrição do elemento pai = <agostoDevida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDevido> Valor devido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorRecolhido> Valor recolhido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <setembroDevida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDevido> Valor devido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorContabilizado> Valor contabilizado Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <outubroDevida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDevido> Valor devido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<dataVencimento> Data do vencimento Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <novembroDevida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDevido> Valor devido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <dezembroDevida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorDevido> Valor devido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorRecolhido> Valor recolhido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <salario13Devida> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<valorBaseCalculo> Valor da base de cálculo Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorDevido> Valor devido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorContabilizado> Valor contabilizado Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorBeneficiosPago> Valor dos benefícios pago Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorRecolhido> Valor recolhido Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<dataVencimento> Data do vencimento Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<dataRepasse> Data do repasse Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoCQ08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<janeiroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoCQ08>. 

Sim 

<fevereiroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoCQ08>. 

Sim 

<marcoDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoCQ08>. 

Sim 

<abrilDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoCQ08>. 

Sim 

<maioDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoCQ08>. 

Sim 

<junhoDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoCQ08>. 

Sim 

<julhoDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoCQ08>. 

Sim 

<agostoDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoCQ08>. 

Sim 



 
 

<setembroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoCQ08>. 

Sim 

<outubroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoCQ08>. 

Sim 

<novembroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoCQ08>. 

Sim 

<dezembroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoCQ08>. 

Sim 

<salario13Devida> Estrutura com as informações do 
13o salário. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoCQ08>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoDQ08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<informacoesGeraisDQ08> Estrutura com as informações 
gerais. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoDQ08>. 

Sim 

<pagamentosDQ08> Lista dos pagamentos. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoDQ08>. 

Sim 

 

 

Descrição do elemento pai = <informacoesGeraisDQ08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroTermo> Número do termo de 
parcelamento. 

Caractere - - Sim 

<dataTermo> Data do termo de parcelamento. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<origemDivida> Origem da dívida. Caractere - - Sim 



 
 

<contribuicoesEnte> Valor das contribuições do ente. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<contribuicoesSegurados> Valor das contribuições dos 
segurados. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<acrescimosLegais> Valor dos acréscimos legais. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<totalConfessado> Valor total confessado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<indiceAtualizacao> Índice de atualização legal. Caractere - - Sim 

<numeroParcelas> Número total de parcelas. Inteiro - - Sim 

<dataVencimento> Data de vencimento de cada 
parcela. 

Inteiro - - Sim 

 

Descrição do elemento pai = <pagamentosDQ08> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<pagamentoDQ08> Estrutura com dados do 
pagamento. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <pagamentosDQ08>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <pagamentoDQ08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroOrdem> Número de ordem da parcela. Inteiro - - Sim 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<valorParcela> Valor da parcela. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<saldoDivida> Valor do saldo da dívida. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoEQ08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<repassesEQ08> Lista com os repasses. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <blocoEQ08>. 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <repassesEQ08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<repasseEQ08> Estrutura com dados do repasse. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <repassesEQ08>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <repasseEQ08> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<valor> Valor do repasse. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadro09> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<quadroDados09> Estrutura com dados do quadro 09. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro09>. Os elementos filhos 
<quadroDados09> e <quadroJustificativa09> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados09> ou <quadroJustificativa09>. 

Sim 

<quadroJustificativa09> Justificativa da ausência do quadro 
09. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro09>. Os elementos filhos 
<quadroDados09> e <quadroJustificativa09> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados09> ou <quadroJustificativa09>. 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <quadroDados09> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<blocoAQ09> Estrutura com as informações do 
bloco A do quadro 09. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados09>. 

Sim 

<blocoBQ09> Estrutura com as informações do 
bloco B do quadro 09. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados09>. 

Sim 

<blocoCQ09> Estrutura com as informações do 
bloco C do quadro 09. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados09>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoAQ09> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<janeiroRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ09>. 

Sim 

<fevereiroRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ09>. 

Sim 

<marcoRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ09>. 

Sim 

<abrilRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ09>. 

Sim 

<maioRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ09>. 

Sim 

<junhoRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ09>. 

Sim 

<julhoRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ09>. 

Sim 

<agostoRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ09>. 

Sim 

<setembroRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ09>. 

Sim 

<outubroRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ09>. 

Sim 

<novembroRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ09>. 

Sim 



 
 

<dezembroRetida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ09>. 

Sim 

<salario13Retida> Estrutura com as informações do 
13o salário. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoAQ09>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <blocoBQ09> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<janeiroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ09>. 

Sim 

<fevereiroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ09>. 

Sim 

<marcoDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ09>. 

Sim 

<abrilDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ09>. 

Sim 

<maioDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ09>. 

Sim 

<junhoDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ09>. 

Sim 

<julhoDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ09>. 

Sim 

<agostoDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ09>. 

Sim 

<setembroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ09>. 

Sim 

<outubroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ09>. 

Sim 

<novembroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ09>. 

Sim 

<dezembroDevida> Estrutura com as informações 
mensal. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ09>. 

Sim 

<salario13Devida> Estrutura com as informações do 
13o salário. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoBQ09>. 

Sim 

 



 
 

Descrição do elemento pai = <blocoCQ09> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<informacoesGeraisCQ09> Estrutura com as informações 
gerais. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoCQ09>. 

Sim 

<pagamentosCQ09> Lista dos pagamentos. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <blocoCQ09>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <informacoesGeraisCQ09> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroTermo> Número do termo de 
parcelamento. 

Caractere - - Sim 

<dataTermo> Data do termo de parcelamento. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<origemDivida> Origem da dívida. Caractere - - Sim 

<contribuicoesEnte> Valor das contribuições do ente. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<contribuicoesSegurados> Valor das contribuições dos 
segurados. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<acrescimosLegais> Valor dos acréscimos legais. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<totalConfessado> Valor total confessado. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<indiceAtualizacao> Índice de atualização legal. Caractere - - Sim 

<numeroParcelas> Número total de parcelas. Inteiro - - Sim 

<dataVencimento> Data de vencimento de cada 
parcela. 

Inteiro - - Sim 

 

 

Descrição do elemento pai = <pagamentosCQ09> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<pagamentoCQ09> Estrutura com dados do 
pagamento. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <pagamentosCQ09>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <pagamentoCQ09> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroOrdem> Número de ordem da parcela. Inteiro - - Sim 



 
 

<dataRepasse> Data do repasse. Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<valorParcela> Valor da parcela. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<saldoDivida> Valor do saldo da dívida. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadro10> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<quadroDados10> Estrutura com dados do quadro 10. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro10>. Os elementos filhos 
<quadroDados10> e <quadroJustificativa10> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados10> ou <quadroJustificativa10>. 

Sim 

<quadroJustificativa10> Justificativa da ausência do quadro 
10. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro10>. Os elementos filhos 
<quadroDados10> e <quadroJustificativa10> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados10> ou <quadroJustificativa10>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadroDados10> 



 
 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<operacoesCreditosQ10> Lista das operações de créditos. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados10>. 

Não 

<outrasObrigacoesQ10> Lista das outras obrigações. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados10>. 

Não 

 

Descrição do elemento pai = <operacoesCreditosQ10> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<operacaoCreditoQ10> Estrutura com dados da operação 
de crédito. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <operacoesCreditosQ10>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <operacaoCreditoQ10> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<descricao> Descrição da operação de crédito. Caractere - - Sim 

<lc> Lei ou contrato de autorização da 
operação de crédito. 

Caractere - - Sim 

<data> Data de autorização da operação 
de crédito. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<valorAutorizacaoEmissao> Valor da emissão de autorização da 
operação de crédito. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorSaldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoEmissao> Valor da emissão do movimento no 
exercício da operação de crédito. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoPagamento> Valor do pagamento do movimento 
no exercício da operação de 
crédito. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoCancelamento> Valor de cancelamento do 
movimento no exercício da 
operação de crédito. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <outrasObrigacoesQ10> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 



 
 

<outraObrigacaoQ10> Estrutura com dados de outras 
obrigações. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <outrasObrigacoesQ10>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <outraObrigacaoQ10> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<descricao> Descrição da outra obrigação. Caractere - - Sim 

<lc> Lei ou contrato de autorização da 
outra obrigação. 

Caractere - - Sim 

<data> Data de autorização da outra 
obrigação. 

Data - Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano corrente; 
MM - Mês corrente; 
DD - Dia corrente; 

Sim 

<valorAutorizacaoEmissao> Valor da emissão de autorização da 
outra obrigação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorSaldoExercicioAnterior> Valor do saldo do exercício 
anterior. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoEmissao> Valor da emissão do movimento no 
exercício da outra obrigação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 

Sim 



 
 

Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

<valorMovimentoPagamento> Valor do pagamento do movimento 
no exercício da outra obrigação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorMovimentoCancelamento> Valor de cancelamento do 
movimento no exercício da outra 
obrigação. 

Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de 
milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

 

 

Descrição do elemento pai = <quadro11> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<quadroDados11> Estrutura com dados do quadro 11. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro11>. Os elementos filhos 
<quadroDados11> e <quadroJustificativa11> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados11> ou <quadroJustificativa11>. 

Sim 



 
 

<quadroJustificativa11> Justificativa da ausência do quadro 
11. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro11>. Os elementos filhos 
<quadroDados11> e <quadroJustificativa11> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados11> ou <quadroJustificativa11>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadroDados11> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notasExplicativasQ11> Lista com as notas explicativas. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados11>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notasExplicativasQ11> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<notaExplicativaQ11> Estrutura com dados da nota 
explicativa. 

Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <notasExplicativasQ11>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <notaExplicativaQ11> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNotaExplicativa> Elemento para informar o número 
da nota explicativa. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <notaExplicativaQ11>. 

Sim 

<nota> Texto da nota explicativa. Caractere - - Sim 

 

 

Descrição do elemento pai = <numeroNotaExplicativa> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

Este elemento não possui elementos filhos. 

Atributo Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<numeroNota> Número da nota explicativa. Inteiro - - Sim 



 
 

 

Descrição do elemento pai = <quadro12> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<quadroDados12> Estrutura com dados do quadro 12. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro12>. Os elementos filhos 
<quadroDados12> e <quadroJustificativa12> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados12> ou <quadroJustificativa12>. 

Sim 

<quadroJustificativa12> Justificativa da ausência do quadro 
12. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadro12>. Os elementos filhos 
<quadroDados12> e <quadroJustificativa12> são 
mutuamente exclusivos, ou se está presente 
<quadroDados12> ou <quadroJustificativa12>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <quadroDados12> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<programasQ12> Lista dos programas. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <quadroDados12>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <programasQ12> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<programaQ12> Estrutura com dados do programa. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <programasQ12>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <programaQ12> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoPrograma> Código do programa. Caractere - Campo formado por 4 dígitos. Sim 

<nomePrograma> Nome do programa. Caractere - - Sim 

<indicadoresProgramaQ12> Estrutura com dados para informar 
os indicadores. 

Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <programaQ12>. 

Sim 



 
 

<acoesQ12> Lista de ações. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <programaQ12>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <indicadoresProgramaQ12> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<indicadoresQ12> Lista de indicadores. Pré-definido - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <indicadoresProgramaQ12>. Os 
elementos filhos <indicadoresQ12> e 
<justificativaAusenciaIndicador> são mutuamente 
exclusivos, ou se está presente <indicadoresQ12> ou 
<justificativaAusenciaIndicador>. 

Sim 

<justificativaAusenciaIndicador> Justificativa da ausência de 
indicador. 

Caractere - Apenas um elemento deste tipo pode estar presente 
no elemento pai <indicadoresProgramaQ12>. Os 
elementos filhos <indicadoresQ12> e 
<justificativaAusenciaIndicador> são mutuamente 
exclusivos, ou se está presente <indicadoresQ12> ou 
<justificativaAusenciaIndicador>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <indicadoresQ12> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<indicadorQ12> Estrutura com dados do indicador. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <indicadoresQ12>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <indicadorQ12> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<nomeIndicador> Nome do indicador. Caractere - - Sim 



 
 

<valorAuferidoIndicador> Valor auferido do indicador. Decimal - Valor do item incluindo as casas decimais. Não utilize 
separador de milhar. Utilize o ponto (.) como 
separador decimal. 
Caso represente valor monetário, não utilize o símbolo 
R$. 
Exemplo: 
Para: 2,38 – Informe: 2.38 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <acoesQ12> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<acaoQ12> Estrutura com dados da ação. Pré-definido - Vários elementos deste tipo podem estar presente no 
elemento pai <acoesQ12>. 

Sim 

 

Descrição do elemento pai = <acaoQ12> 

Elemento filho Descrição Tipo Domínio Regra associada Obrigatório 

<codigoAcao> Código daação. Caractere - Campo formado por 4 ou 8 caracteres. Sim 

<nomeAcao> Nome da ação. Caractere - - Sim 

<valorMetaAlcancada> Valor da meta física alcançada para 
a ação. 

Decimal - Valor do item incluindo as casas decimais. Não utilize 
separador de milhar. Utilize o ponto (.) como 
separador decimal. 
Caso represente valor monetário, não utilize o símbolo 
R$. 
Exemplo: 
Para: 2,38 – Informe: 2.38 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 



 
 

<valorDotacaoFinal> Valor da dotação final. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

<valorLiquidado> Valor liquidado para a ação. Decimal - Valor do item incluindo os centavos. 
Não utilize o símbolo R$ nem separador de milhar. 
Utilizar ponto (.) como separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 12.00 

Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 

 

Os códigos, abaixo relacionados, devem ser utilizados apenas no elemento <codigoOrgao>, o qual faz parte do elemento pai <remessa>. 

 

Tabela de Códigos dos Jurisdicionados 

Código Descrição Natureza 

337 PREF.MUN.ACARI Poder Executivo Municipal  

335 PREF.MUN.AFONSO BEZERRA Poder Executivo Municipal  

342 PREF.MUN.ÁGUA NOVA Poder Executivo Municipal  

339 PREF.MUN.ALEXANDRIA Poder Executivo Municipal  

338 PREF.MUN.ALMINO AFONSO Poder Executivo Municipal  

345 PREF.MUN.ALTO DO RODRIGUES Poder Executivo Municipal  

341 PREF.MUN.ANGICOS Poder Executivo Municipal  

340 PREF.MUN.ANTÔNIO MARTINS Poder Executivo Municipal  

343 PREF.MUN.APODI Poder Executivo Municipal  

336 PREF.MUN.AREIA BRANCA Poder Executivo Municipal  

344 PREF.MUN.ARÊS Poder Executivo Municipal  

346 PREF.MUN.ASSU Poder Executivo Municipal 

350 PREF.MUN.BAÍA FORMOSA Poder Executivo Municipal  

347 PREF.MUN.BARAÚNA Poder Executivo Municipal  

348 PREF.MUN.BARCELONA Poder Executivo Municipal  

349 PREF.MUN.BENTO FERNANDES Poder Executivo Municipal  

354 PREF.MUN.BOA SAÚDE Poder Executivo Municipal  

352 PREF.MUN.BODÓ Poder Executivo Municipal  

351 PREF.MUN.BOM JESUS Poder Executivo Municipal  

353 PREF.MUN.BREJINHO Poder Executivo Municipal  



 
 

365 PREF.MUN.CAIÇARA DO NORTE Poder Executivo Municipal  

368 PREF.MUN.CAIÇARA DO RIO DO VENTO Poder Executivo Municipal  

355 PREF.MUN.CAICÓ Poder Executivo Municipal 

362 PREF.MUN.CAMPO GRANDE Poder Executivo Municipal  

367 PREF.MUN.CAMPO REDONDO Poder Executivo Municipal  

356 PREF.MUN.CANGUARETAMA Poder Executivo Municipal  

357 PREF.MUN.CARAÚBAS Poder Executivo Municipal  

360 PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS Poder Executivo Municipal  

358 PREF.MUN.CARNAUBAIS Poder Executivo Municipal  

364 PREF.MUN.CEARÁ-MIRIM Poder Executivo Municipal 

359 PREF.MUN.CERRO-CORÁ Poder Executivo Municipal  

361 PREF.MUN.CORONEL EZEQUIEL Poder Executivo Municipal  

363 PREF.MUN.CORONEL JOÃO PESSOA Poder Executivo Municipal  

369 PREF.MUN.CRUZETA Poder Executivo Municipal  

366 PREF.MUN.CURRAIS NOVOS Poder Executivo Municipal  

370 PREF.MUN.DOUTOR SEVERIANO Poder Executivo Municipal  

371 PREF.MUN.ENCANTO Poder Executivo Municipal  

372 PREF.MUN.EQUADOR Poder Executivo Municipal  

373 PREF.MUN.ESPIRITO SANTO Poder Executivo Municipal  

428 PREF.MUN.PARAÚ Poder Executivo Municipal  

374 PREF.MUN.EXTREMOZ Poder Executivo Municipal  

377 PREF.MUN.FELIPE GUERRA Poder Executivo Municipal  

379 PREF.MUN.FERNANDO PEDROSA Poder Executivo Municipal  

378 PREF.MUN.FLORÂNIA Poder Executivo Municipal  

375 PREF.MUN.FRANCISCO DANTAS Poder Executivo Municipal  

376 PREF.MUN.FRUTUOSO GOMES Poder Executivo Municipal  

380 PREF.MUN.GALINHOS Poder Executivo Municipal  

382 PREF.MUN.GOIANINHA Poder Executivo Municipal  

381 PREF.MUN.GOV. DIX-SEPT ROSADO Poder Executivo Municipal  

383 PREF.MUN.GROSSOS Poder Executivo Municipal  



 
 

384 PREF.MUN.GUAMARÉ Poder Executivo Municipal  

385 PREF.MUN.IELMO MARINHO Poder Executivo Municipal  

386 PREF.MUN.IPANGUAÇU Poder Executivo Municipal  

387 PREF.MUN.IPUEIRA Poder Executivo Municipal  

388 PREF.MUN.ITAJÁ Poder Executivo Municipal  

389 PREF.MUN.ITAÚ Poder Executivo Municipal  

390 PREF.MUN.JAÇANÃ Poder Executivo Municipal  

391 PREF.MUN.JANDAÍRA Poder Executivo Municipal  

392 PREF.MUN.JANDUIS Poder Executivo Municipal  

394 PREF.MUN.JAPI Poder Executivo Municipal  

393 PREF.MUN.JARDIM DE ANGICOS Poder Executivo Municipal  

398 PREF.MUN.JARDIM DE PIRANHAS Poder Executivo Municipal  

399 PREF.MUN.JARDIM DO SERIDÓ Poder Executivo Municipal  

395 PREF.MUN.JOÃO CÂMARA Poder Executivo Municipal  

396 PREF.MUN.JOÃO DIAS Poder Executivo Municipal  

397 PREF.MUN.JOSÉ DA PENHA Poder Executivo Municipal  

400 PREF.MUN.JUCURUTU Poder Executivo Municipal  

401 PREF.MUN.JUNDIÁ Poder Executivo Municipal  

403 PREF.MUN.LAGOA D´ANTA Poder Executivo Municipal  

406 PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS Poder Executivo Municipal  

410 PREF.MUN.LAGOA DE VELHOS Poder Executivo Municipal  

405 PREF.MUN.LAGOA NOVA Poder Executivo Municipal  

408 PREF.MUN.LAGOA SALGADA Poder Executivo Municipal  

402 PREF.MUN.LAJES Poder Executivo Municipal  

407 PREF.MUN.LAJES PINTADA Poder Executivo Municipal  

409 PREF.MUN.LUCRÉCIA Poder Executivo Municipal  

404 PREF.MUN.LUIS GOMES Poder Executivo Municipal  

411 PREF.MUN.MACAÍBA Poder Executivo Municipal 

412 PREF.MUN.MACAU Poder Executivo Municipal  

419 PREF.MUN.MAJOR SALES Poder Executivo Municipal  



 
 

421 PREF.MUN.MARCELINO VIEIRA Poder Executivo Municipal  

414 PREF.MUN.MARTINS Poder Executivo Municipal  

415 PREF.MUN.MAXARANGUAPE Poder Executivo Municipal  

420 PREF.MUN.MESSIAS TARGINO Poder Executivo Municipal  

417 PREF.MUN.MONTANHAS Poder Executivo Municipal  

413 PREF.MUN.MONTE ALEGRE Poder Executivo Municipal  

416 PREF.MUN.MONTE DAS GAMELEIRAS Poder Executivo Municipal  

418 PREF.MUN.MOSSORÓ Poder Executivo Municipal 

422 PREF.MUN.NATAL Poder Executivo Municipal 

424 PREF.MUN.NÍSIA FLORESTA Poder Executivo Municipal  

423 PREF.MUN.NOVA CRUZ Poder Executivo Municipal  

426 PREF.MUN.OLHO DAGUA DO BORGES Poder Executivo Municipal  

425 PREF.MUN.OURO BRANCO Poder Executivo Municipal  

427 PREF.MUN.PARANÁ Poder Executivo Municipal  

429 PREF.MUN.PARAZINHO Poder Executivo Municipal  

430 PREF.MUN.PARELHAS Poder Executivo Municipal  

431 PREF.MUN.PARNAMIRIM Poder Executivo Municipal 

438 PREF.MUN.PASSA E FICA Poder Executivo Municipal  

432 PREF.MUN.PASSAGEM Poder Executivo Municipal  

433 PREF.MUN.PATU Poder Executivo Municipal  

437 PREF.MUN.PAU DOS FERROS Poder Executivo Municipal  

439 PREF.MUN.PEDRA GRANDE Poder Executivo Municipal  

443 PREF.MUN.PEDRA PRETA Poder Executivo Municipal  

434 PREF.MUN.PEDRO AVELINO Poder Executivo Municipal  

445 PREF.MUN.PEDRO VELHO Poder Executivo Municipal  

436 PREF.MUN.PENDÊNCIAS Poder Executivo Municipal  

440 PREF.MUN.PILÕES Poder Executivo Municipal  

435 PREF.MUN.POÇO BRANCO Poder Executivo Municipal  

442 PREF.MUN.PORTALEGRE Poder Executivo Municipal  

441 PREF.MUN.PORTO DO MANGUE Poder Executivo Municipal  



 
 

444 PREF.MUN.PUREZA Poder Executivo Municipal  

446 PREF.MUN.RAFAEL FERNANDES Poder Executivo Municipal  

450 PREF.MUN.RAFAEL GODEIRO Poder Executivo Municipal  

448 PREF.MUN.RIACHO DA CRUZ Poder Executivo Municipal  

453 PREF.MUN.RIACHO DE SANTANA Poder Executivo Municipal  

451 PREF.MUN.RIACHUELO Poder Executivo Municipal  

449 PREF.MUN.RIO DO FOGO Poder Executivo Municipal  

452 PREF.MUN.RODOLFO FERNANDES Poder Executivo Municipal  

447 PREF.MUN.RUI BARBOSA Poder Executivo Municipal  

458 PREF.MUN.SANTA CRUZ Poder Executivo Municipal  

470 PREF.MUN.SANTA MARIA Poder Executivo Municipal  

471 PREF.MUN.SANTANA DO MATOS Poder Executivo Municipal  

482 PREF.MUN.SANTANA DO SERIDO Poder Executivo Municipal  

454 PREF.MUN.SANTO ANTÔNIO Poder Executivo Municipal  

455 PREF.MUN.SAO BENTO DO NORTE Poder Executivo Municipal  

456 PREF.MUN.SÃO BENTO DO TRAIRÍ Poder Executivo Municipal  

462 PREF.MUN.SÃO FERNANDO Poder Executivo Municipal  

463 PREF.MUN.SÃO FRANCISCO DO OESTE Poder Executivo Municipal  

464 PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE Poder Executivo Municipal 

468 PREF.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI Poder Executivo Municipal  

466 PREF.MUN.SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE Poder Executivo Municipal  

467 PREF.MUN.SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ Poder Executivo Municipal  

469 PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ Poder Executivo Municipal  

474 PREF.MUN.SÃO MIGUEL Poder Executivo Municipal  

473 PREF.MUN.SÃO MIGUEL DE GOSTOSO Poder Executivo Municipal  

479 PREF.MUN.SÃO PAULO DO POTENGI Poder Executivo Municipal  

477 PREF.MUN.SÃO PEDRO Poder Executivo Municipal  

480 PREF.MUN.SÃO RAFAEL Poder Executivo Municipal  

483 PREF.MUN.SAO TOME Poder Executivo Municipal  

484 PREF.MUN.SÃO VICENTE Poder Executivo Municipal  



 
 

460 PREF.MUN.SEN.ELOI DE SOUZA Poder Executivo Municipal  

465 PREF.MUN.SENADOR GEORGINO AVELINO Poder Executivo Municipal  

457 PREF.MUN.SERRA CAIADA Poder Executivo Municipal  

481 PREF.MUN.SERRA DE SÃO BENTO Poder Executivo Municipal  

472 PREF.MUN.SERRA DO MEL Poder Executivo Municipal  

475 PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE Poder Executivo Municipal  

459 PREF.MUN.SERRINHA Poder Executivo Municipal  

478 PREF.MUN.SERRINHA DOS PINTOS Poder Executivo Municipal  

461 PREF.MUN.SEVERIANO MELO Poder Executivo Municipal  

476 PREF.MUN.SÍTIO NOVO Poder Executivo Municipal  

489 PREF.MUN.TABOLEIRO GRANDE Poder Executivo Municipal  

485 PREF.MUN.TAIPU Poder Executivo Municipal  

487 PREF.MUN.TANGARÁ Poder Executivo Municipal  

486 PREF.MUN.TENENTE ANANIAS Poder Executivo Municipal  

491 PREF.MUN.TENENTE LAURENTINO CRUZ Poder Executivo Municipal  

490 PREF.MUN.TIBAU Poder Executivo Municipal  

494 PREF.MUN.TIBAU DO SUL Poder Executivo Municipal  

488 PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS Poder Executivo Municipal  

492 PREF.MUN.TOUROS Poder Executivo Municipal  

493 PREF.MUN.TRIUNFO POTIGUAR Poder Executivo Municipal  

495 PREF.MUN.UMARIZAL Poder Executivo Municipal  

496 PREF.MUN.UPANEMA Poder Executivo Municipal  

497 PREF.MUN.VÁRZEA Poder Executivo Municipal  

501 PREF.MUN.VENHA VER Poder Executivo Municipal  

498 PREF.MUN.VERA CRUZ Poder Executivo Municipal  

499 PREF.MUN.VIÇOSA Poder Executivo Municipal  

500 PREF.MUN.VILA FLÔR Poder Executivo Municipal  

 

 


