
 

Elemento <remessa> 

Os elementos <quadro06> e <quadro07> filhos do elemento <remessa> passam a ser opcionais. Os quadros 06 e 07 

deixaram de fazer parte integrante da prestação das contas anuais e por esse motivo não serão utilizados. A orientação 

é que não incluam esses elementos, mas caso sejam incluídos seguindo a estrutura, serão desconsiderados. 

 

Anexo 02 – Despesas 

Foi ajustada a lista de natureza de despesas, de acordo com a lista divulgada pelo Trbunal, e o elemento 

<despesasAdicionaisA02> deve ser preenchido para listar elementos de natureza de despesas que não constam na lista 

do Tribunal. 

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 – Receitas 

Foi ajustada a lista de natureza de receitas, de acordo com a lista divulgada pelo Trbunal, e o elemento 

<receitasAdicionaisA10> deve ser preenchido para listar elementos de natureza de receitas que não constam na lista do 

Tribunal. 

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 14 - Balanço Patrimonial 

Foram incluídos os elementos listados abaixo entre os elementos <valorACVPDPagasAntecipadamenteAnterior> e 

<notaACAjustePerdasCreditosCurtoPrazo> filhos do elemento <blocoAA14>. 

<notaACAtivoNaoCirculanteMantidoParaVenda>: elemento opcional para referenciar uma nota explicativa 

referente ao item Ativo não circulante mantido para venda do demonstrativo; 

<valorACAtivoNaoCirculanteMantidoParaVendaAtual>: elemento obrigatório do tipo numérico para informar o 

valor do item Ativo não circulante mantido para venda na coluna atual; e 

<valorACAtivoNaoCirculanteMantidoParaVendaAnterior>: elemento obrigatório do tipo numérico para informar o 

valor do item Ativo não circulante mantido para venda na coluna anterior. 

Ajuste no elemento <codigoFonte> filho do elemento <fonteRecursosA14> que passa a ter 8 caracteres conforme tabela 

de fonte de recursos divulgado e será validado. 



 

Os seguintes elementos serão desconsiderados na importação dos dados, por se tratarem do somatório dos elementos 

(Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo; Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo; Provisões para Riscos 

Cíveis a Curto Prazo; Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo; e Outras Provisões a Curto 

Prazo): 

 <valorPCProvisoesCurtoPrazoAtual> 

 <valorPCProvisoesCurtoPrazoAnterior> 

Os seguintes elementos serão desconsiderados na importação dos dados, por se tratarem do somatório dos elementos 

(Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo; Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo; Provisões para 

Riscos Fiscais a Longo Prazo; Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo; Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos 

de PPP a Longo Prazo; e Outras Provisões a Longo Prazo): 

 <valorPNCProvisoesLongoPrazoAtual> 

 <valorPNCProvisoesLongoPrazoAnterior> 

 

Quadro 01 

Ajuste no elemento <fonteRecurso> filho do elemento <unidadeQ01> que passa a ter 8 caracteres conforme tabela de 

fonte de recursos divulgado e será validado. 

 

Quadro 02 

Ajuste no elemento <fonteRecurso> filho do elemento <unidadeQ02> que passa a ter 8 caracteres conforme tabela de 

fonte de recursos divulgado e será validado. 

Ajuste no elemento <classificacaoFuncionalProgramatica> que passa a ter 36 ou 40 caracteres (dependendo da 

codificação da ação na classificação programática) conforme tabela de fonte de recursos divulgado e será validado. 

 

Quadro 03 

Ajuste no elemento <fonte> filho do elemento <contaQ03> que passa a ter 8 caracteres conforme tabela de fonte de 

recursos divulgado e será validado. 


