
 
 
 

Síntese das alterações para o Exercício 2018 

 

Anexo 2 - Despesas 

1 – Inclusão do elemento <despesasAdicionaisA02>, filho do elemento <anexoDados02>, e criação do elemento 

<despesaAdicionalA02>, filho do elemento <despesasAdicionaisA02>, que deverão conter a lista de despesas e as 

informações das despesas que não estão inclusas na lista de elementos divulgada pelo TCE/RN respectivamente. O 

elemento <codigoDespesa>, filho do elemento <despesaAdicionalA02> do anexo 02 somente poderá possuir 

códigos que não estejam presentes na lista divulgada pelo TCE/RN. 

2 - O elemento <codigoDespesa>, filho do elemento <despesaA02> do anexo 02, passará a permitir apenas os 

códigos analíticos disponíveis na lista disponibilizada pelo TCE/RN (verificar o anexo I deste documento), e os 

elementos sintéticos serão o somatório dos elementos filhos. 

Obs: caso um elemento analítico da lista do tribunal seja desdobrado em elementos adicionais, usando o 

elemento <despesaAdicionalA02>, tornar-se-á um elemento sintético que terá seu valor, o somatório dos 

elementos desdobrados. 

 

Anexo 10 – Receita Orçada e Realizada 

3 - Inclusão do elemento <receitasAdicionaisA10>, filho do elemento <anexoDados10>, e a criação do elemento 

<receitaAdicionalA10>, filho do elemento <receitasAdicionaisA10>, que deverão conter a lista de receitas e as 

informações das receitas que não estão inclusas na lista de elementos divulgada pelo TCE/RN respectivamente. O 

elemento <codigoReceita>, filho do elemento <receitaAdicionalA10> do anexo 10 somente poderá possuir códigos 

que não estejam presentes na lista divulgada pelo TCE/RN. 

4 – O elemento <codigoReceita>, filho do elemento <receitaA10> do anexo 10, passará a permitir apenas os 

códigos analíticos disponíveis na lista disponibilizada pelo TCE/RN (verificar o anexo II deste documento), e os 

elementos sintéticos serão o somatório dos elementos filhos. 

Obs: caso um elemento analítico da lista do tribunal seja desdobrado em elementos adicionais, usando o 

elemento <receitaAdicionalA02>, tornar-se-á um elemento sintético que terá seu valor, o somatório dos 

elementos desdobrados. 

 

Anexo 11 – Despesas Autorizadas e Realizadas 

5 – Ajuste da nomenclatura dos elementos <codigoUnidadeOrcamentaria> e <nomeUnidadeOrcamentaria>, filhos 

do elemento <unidadeDespesasA11> 

6 – Verificação da existência dos códigos apresentados neste anexo (Anexo 11) com os códigos apresentados no 

anexo 02. 

 

Anexo 12 – Balanço Orçamentário 

7 – Exclusão do elemento <valorArrecadadosExerciciosAnterioresPI> filho do elemento <blocoAReceitasA12>. 



 
 
 

Anexo 13 – Balanço Financeiro 

8 – Inclusão do elemento <ingressosOutrasDestinacoesRecursos> não obrigatório, filho do elemento 

<blocoBA13>, para a lista de ingressos de outras destinações de recursos vinculados. 

8.1 – Criação do elemento <ingressosOutraDestinacaoRecursos>, filho do elemento 

<ingressosOutrasDestinacoesRecursos>, para a discriminação de ingressos das outras destinações de 

recursos vinculados que não sejam à Educação, Saúde, Previdência Social - RPPS, Previdência Social - RGPS 

nem Seguridade Social. 

9 – Inclusão do elemento não obrigatório <blocoCA13>, filho do elemento <anexoDados13>, para ser usado na 

discriminação de dispêndios de outras destinações de recursos que não sejam à Educação, Saúde, Previdência Social - 

RPPS, Previdência Social - RGPS nem Seguridade Social. 

9.1 – Criação do elemento <dispendiosOutrasDestinacoesRecursos>, filho do elemento <blocoCA13>, para 

a lista de dispêndios de outras destinações de recursos. 

9.2 – Criação do elemento <dispendiosOutraDestinacaoRecursos>, filho do elemento 

<dispendiosOutrasDestinacoesRecursos>, para a discriminação de dispêndios de outras destinações de 

recursos que não sejam à Educação, Saúde, Previdência Social - RPPS, Previdência Social - RGPS nem 

Seguridade Social. 

10 – Exclusão dos elementos <valorDespesaOrcamentariaVinculadosOutrasAtual> e 

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosOutrasAnterior>, filhos do elemento <blocoADispendiosA13>. 

11 – Exclusão dos elementos <valorReceitaOrcamentariaVinculadosOutrasAtual>, 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosOutrasAtual>, 

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosOutrasAnterior> e 

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosOutrasAnterior>, filhos do elemento <blocoBA13>. 

 

Anexo 14 – Balanço Patrimonial 

12 – Exclusão dos elementos <valorPCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarCurtoPrazoAtual>, 

<valorPCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarCurtoPrazoAnterior>, 

<valorPNCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarLongoPrazoAtual> e 

<valorPNCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarLongoPrazoAnterior> filhos do elemento 

<blocoAA14> do Anexo 14. 

Quadro 06 

13 – Exclusão do elemento <receitaCotaParteFPM>, filho do elemento <quadroAQ06>. 

14 – Inclusão dos elementos <receitaCotaParteFPMCFArt159IAlineaB>, 

<receitaCotaParteFPMCFArt159IAlineaD> e <receitaCotaParteFPMCFArt159IAlineaE>, filhos do elemento 

<quadroAQ06> nessa ordem, na posição do elemento excluído <receitaCotaParteFPM>. 

Quadro 08 

15 – Alteração da estrutura do Bloco D do Quadro 08 para permitir múltiplos parcelamentos e tornando-o 

opcional para quem não possuir parcelamento. 



 
 

15.1 – O elemento <blocoDQ08>, filho do elemento <quadroDados08>, passa a ser não obrigatório, não 

devendo ser preenchido quando não tiver parcelamento e que passa a possuir apenas o elemento 

<parcelamentosDQ08> como filho. 

15.2 – A criação do elemento <parcelamentosDQ08>, filho do elemento <blocoDQ08>, para a lista de 

parcelamentos. 

15.3 – A criação do elemento <parcelamentoDQ08>, filho do elemento <parcelamentosDQ08>, para as 

informações dos parcelamentos contendo os seguintes elementos <informacoesGeraisDQ08> e 

<pagamentosDQ08>. 

Quadro 09 

16 – Alteração da estrutura do Bloco C do Quadro 09 para permitir múltiplos parcelamentos e tornando-o 

opcional para quem não possuir parcelamento. 

16.1 – O elemento <blocoCQ09>, filho do elemento <quadroDados09>, passa a ser não obrigatório, não 

devendo ser preenchido quando não tiver parcelamento e que passa a possuir apenas o elemento 

<parcelamentosCQ09> como filho. 

16.2 – A criação do elemento <parcelamentosCQ09>, filho do elemento <blocoCQ09>, para a lista de 

parcelamentos. 

16.3 – A criação do elemento <parcelamentoCQ09>, filho do elemento <parcelamentosCQ09>, para as 

informações dos parcelamentos contendo os seguintes elementos <informacoesGeraisCQ09> e 

<pagamentosCQ09>. 


