
 
 

Av. do Contorno, 7.962 – Salas 101 a 106 - CEP 30.110-056 – Lourdes - Belo Horizonte – MG - Tel.: (31) 2513-7300 - Fax.: (31) 2513-7333 
www.agpsa.com.br – email: agp@agpsa.com.br 

 
ORIENTAÇÃO PARA GERAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE DADOS 

SIACE/PCA 2012 
 
 

1) Geração dos dados do Sistema de Contabilidade para o SIACE/PCA 
 
Antes de executar o programa para gerar os dados para o SIACE/PCA, é 
imprescindível certificar que todas as rotinas para o fechamento do exercício 
foram devidamente cumpridas, se o exercício de 2012 está corretamente 
encerrado e se todos os relatórios estão conferidos.  
 
Após as verificações anteriores, para gerar os dados para SIACE/PCA, acesse o 
Sistema de Contabilidade de 2012 e execute a opção do menu [61-1] Gera Arq. 
Importação SIACE/PCA. 
 

ATENÇÃO: 
 

Na geração dos arquivos, pode ocorrer o seguinte: 
 
* Lei Orçamentária ou outra lei que autorize abertura de créditos adicionais sem a 
informação do “Valor Autorizado”, será necessário acessar a opção de menu [16-
3] Cadastro de Leis e Decretos para informar o valor; 
 
* Contas bancárias e de aplicações financeiras com valor negativo serão 
geradas e importadas com valor zero para o SIACE/PCA; 
 
* Conta utilizada no orçamento da entidade não aceitável pelo SIACE/PCA 
deverá ser substituída pela que mais se aproxima para permitir a geração dos 
arquivos de importação.  
 



 
 

Av. do Contorno, 7.962 – Salas 101 a 106 - CEP 30.110-056 – Lourdes - Belo Horizonte – MG - Tel.: (31) 2513-7300 - Fax.: (31) 2513-7333 
www.agpsa.com.br – email: agp@agpsa.com.br 

 
 
 
Existem duas opções de geração dos arquivos: 
 
1. Geração para o SIACE – utilizado pelas entidades que necessitam prestar 
contas individualmente de suas informações; 
 
2. Geração para o CONTAB0 – utilizado com a finalidade de consolidação 
junto ao CONTAB0 para Prestação de Contas Consolidada. 

 
Os arquivos gerados tanto para a importação no SIACE quanto para 
consolidação no CONTAB0 serão gerados automaticamente dentro do 
C:\siace\2012. Esta pasta será criada automaticamente sem que o usuário 
precise executar qualquer procedimento.  
 
O sistema informará após a geração que o arquivo foi gerado no C:\siace\2012 
do respectivo terminal Windows do usuário conforme tela baixo:  
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2) Geração dos dados do Sistema de Patrimônio para o SIACE/PCA 
 
Depois de gerados os arquivos no sistema de contabilidade, as entidades que 
utilizam o sistema de patrimônio, deverão acessar a opção de menu [27-2] Gerar 
parte patrimonial (SIACE) para gerar as informações de bens incorporados e 
desincorporados. 
 
É o mesmo procedimento do sistema de contabilidade, ao gerar os arquivos, eles 
serão automaticamente gerados no C:\siace\2012. 
 

OBSERVAÇÃO: 
 

Os arquivos do sistema de contabilidade precisam ser gerados antes dos arquivos 
do sistema de patrimônio. 

 
3) Consolidação dos dados no Contab0 para importação no SIACE/PCA 

 
A opção de menu [3801] Consolida SIACE PCA do Contab0 possibilita a 
consolidação dos dados nas demais entidades do município que utilizam os 
sistemas da AGP ou entidades que não utilizam nossos sistemas mas que geram os 
arquivos nos leiautes definidos pelo SIACE.  
 
Apenas entidades “PREFEITURA” devem utilizar esta opção para fazer a 
consolidação dos dados do município. 
 
Para fazer a consolidação, primeiramente é necessário selecionar o arquivo de 

cada entidade e clicar em   para importá-los. 
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Depois de importado os arquivos de todas as entidades, para concluir a 

consolidação, clique em  . 

 
Para obter os arquivos consolidados, clique em:  
 

 

 
O arquivo consolidado deverá ser copiado para um diretório do terminal onde 
está instalado o SIACE/PCA. O arquivo estará compactado, para permitir a 
importação o mesmo deverá ser descompactado.  
 

IMPORTANTE: 
 
Os arquivos gerados no sistema de contabilidade para a importação direta no 
SIACE/PCA não precisam passar pelos procedimentos acima, pois os mesmos 
serão gerados no C:\siace\2012, bastando selecionar este diretório na 
importação. 

 
4) Importação de dados para o SIACE/PCA 

 
Antes da importação é necessário cadastrar a LOA no SIACE/PCA (Aba 
Informações Iniciais >> Cadastro de Leis), pois nos créditos adicionais abertos com 
a LOA, o SIACE verifica se a Lei constante nos arquivos dos créditos adicionais 
está inclusa no arquivo de “outrasleis.txt” ou se está como LOA na base do SIACE.  
 
O cadastro deve estar com mesmo número/formatação que for gerada no 
arquivo de crédito suplementar. Exemplo: LOA cadastrada no sistema de 
contabilidade (contab2) = 3.361 e no arquivo credsupl.txt referente aos créditos 
adicionais = 03361. Neste caso no SIACE deverá cadastrar = 03361. 
 



 
 

Av. do Contorno, 7.962 – Salas 101 a 106 - CEP 30.110-056 – Lourdes - Belo Horizonte – MG - Tel.: (31) 2513-7300 - Fax.: (31) 2513-7333 
www.agpsa.com.br – email: agp@agpsa.com.br 

 
 
Os arquivos possíveis de importação para Prefeitura encontram-se selecionados 
na imagem abaixo: 
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Sugerimos que seja importado um arquivo de cada vez para que possíveis erros 
de importação possam ser identificados e corrigidos mais rapidamente. 
 
Já para importação exclusiva dos Institutos de Previdência os possíveis arquivos 
de importação estão relacionados na figura abaixo: 
 

 
 
Para os institutos de previdência que utilizam o sistema de patrimônio, serão 
gerados os arquivos: aquisição.txt, incorpIndepEx.txt, alienação.txt e 
desincorpIndepEx.txt. Contudo, se sua entidade não utiliza o sistema de 
patrimônio, estes arquivos não deverão ser selecionados na importação de 
dados. 
 

ATENÇÃO: 
 

Todas as contas bancárias do Instituto de Previdência Próprio (RPPS) serão 
importadas para a aba “Banco Conta Movimento – RPPS” do SIACE/PCA, caso 
haja contas bancárias específicas de plano financeiro, plano previdenciário e/ou 
taxa de administração, elas deverão ser excluídas da aba Bancos Conta 
Movimento – RPPS e cadastradas na aba respectiva.  
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5) Informações Importantes 
 
a) A consolidação do arquivo Outras Leis no Contab0 esta adotando o 
seguinte critério: Se houver uma mesma lei e um mesmo decreto duas vezes e 
estes possuem valores diferentes, o programa soma os valores e cria uma 
única linha. Em caso de existir duas leis e dois decretos iguais com valores 
também iguais, no momento da consolidação ele irá excluir a próxima linha 
que contiver informações repetidas. Isso pode acontecer em alguns casos em 
que determinada Lei for criada a fim de atender duas entidades; 
 
b) Os arquivos dos Bens Incorporados e Bens Desincorporados são gerados 
sem conteúdo pelo sistema de contabilidade e devem ser substituídos pelos 
gerados no sistema de patrimônio; 
 
c) A importação da dívida flutuante refere-se ao grupo de Depósitos e 
Consignações, cujo conteúdo fica gravado no arquivo “depósitos.txt”. 
Necessário ressaltar que as contas que possuírem qualquer informação de 
valor negativo, seja, saldo anterior, inscrição, baixa, etc., serão importadas 
com valor zero (para todas as colunas da respectiva conta); 
 
d) Quando se tratar de importação de informações “consolidadas”, ou seja, 
importação de dados da Prefeitura que possua administração indireta, antes 
da importação é necessário preencher os dados no “Cadastro de Leis”, aba 
informações iniciais do SIACE/PCA, marcando a opção “Prestação de Contas 
Consolidada”; 
 
e) Se o Município possuir entidade de Previdência Própria, com personalidade 
jurídica (funcionando como um órgão distinto e não como subunidade da 
Prefeitura), na tela inicial deverá informar o regime previdenciário e selecionar 
a opção “Autarquia”. A opção “Fundo” é para os casos onde a Previdência 
funciona como uma Unidade e/ou Subunidade do Poder Executivo; 
 

f) As informações referentes à prestação de contas dos Recursos de 
Convênios e sua Aplicação, poderão ser extraídas do relatório da opção de 
menu do Contab0 [3822] Demonstrativo de Recursos de Convênios e suas 
Aplicações. Vale lembrar que somente serão apresentadas informações 
exatas se a entidade trabalhou corretamente com a metodologia de fontes 
do sistema de contabilidade. 

 
6) Dúvidas e erros de geração de arquivos e importação de dados 
 
Em caso de dúvidas e de erros na geração dos arquivos e de importação de 
dados para o SIACE PCA, favor entrar em contato com nossos consultores pelo 
chat ou telefone (31) 2513-7300. 

 
Elaborado pela Equipe Técnica da AGP 
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