Síntese de alterações RGF – Estados e Municípios
Anexo 1
1. Inclusão de elementos
As relações dos elementos listados abaixo com os itens dimensionais podem ser verificadas no
arquivo: pre-siconfi-rgf-anexo1_2016-12-31.xml
Id
siconfi-cor_TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais
siconfi-cor_ReceitaCorrenteLiquidaAjustada

2. Alteração de Label
Os rótulos dos elementos utilizados podem ser verificados no arquivo: lab-siconfi-rgfanexo1_br-pt_2016-12-31.xml
Id
siconfi-cor_DespesaComPessoalTotal

siconfi-cor_LimiteMaximoDespesaComPessoalTotal

siconfi-cor_LimitePrudencialDespesaComPessoalTotal

siconfi-cor_LimiteDeAlertaDespesaComPessoalTotal
siconfi-dim_ApuracaoPercentualSobreARCLMember
siconficor_DespesaComPessoalNaoComputadaExerciciosAnterioresAoPeriod
oDaApuracaoEnteConsorciado
siconfi-cor_DespesaComPessoalTotal*

De

Para

DESPESA TOTAL COM
PESSOAL - DTP (V) = (III a
+ III b)
LIMITE MÁXIMO (VI)
(incisos I, II e III, art. 20
da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (VII)
= (0,95 x VI) (parágrafo
único do art. 22 da LRF)
LIMITE DE ALERTA (VIII) =
(0,90 x VI) (inciso II do
§1º do art. 59 da LRF)
% sobre a RCL

DESPESA TOTAL COM
PESSOAL - DTP (VII) =
(IIIa + IIIb)
LIMITE MÁXIMO (VIII)
(incisos I, II e III, art. 20
da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (IX)
= (0,95 x VIII) (parágrafo
único do art. 22 da LRF)
LIMITE DE ALERTA (X) =
(0,90 x VIII) (inciso II do
§1º do art. 59 da LRF)
% sobre a RCL Ajustada

Despesas de Exercícios
Anteriores

Despesas de Exercícios
Anteriores de Período
Anterior ao da Apuração
DESPESA TOTAL COM
PESSOAL - DTP (III) = (I II)

DESPESA TOTAL COM
PESSOAL (III) = (I - II)

Anexo 2
1. Exclusão dos elementos
Id
siconfi-cor_DividaContratualInterna
siconfi-cor_DividaContratualExterna
siconfi-cor_DetalheDaDividaContratual
siconfi-cor_DividaContratualDePPP
siconfi-cor_ParcelamentoDeDividas
siconfi-cor_ParcelamentoDeDividasDeTributos
siconfi-cor_ParcelamentoDeDividasDeContribuicoesSociais
siconfi-cor_ParcelamentoDeDividasDeContribuicoesSociaisPrevidenciarias
siconfi-cor_ParcelamentoDeDividasDeContribuicoesSociaisDemaisContribuicoesSociais
siconfi-cor_ParcelamentoDeDividasDoFGTS
siconfi-cor_ParcelamentoDeDividasComInstituicaoNaoFinanceira
siconfi-cor_DividaComInstituicaoFinanceira
siconfi-cor_DividaComInstituicaoFinanceiraInterna
siconfi-cor_DividaComInstituicaoFinanceiraExterna
siconfi-cor_DemaisDividasContratuais
siconfi-cor_DividaConsolidadaPrevidenciaria
siconfi-cor_DividaConsolidadaPrevidenciariaPassivoAtuarial
siconfi-cor_DividaConsolidadaPrevidenciariaDemaisDividas
siconfi-cor_DeducoesDaDividaConsolidadaPrevidenciaria
siconfi-cor_DisponibilidadeDeCaixaBrutaPrevidenciaria
siconfi-cor_InvestimentosAtivo
siconfi-cor_DemaisHaveresFinanceirosPrevidenciarios
siconfi-cor_RestosAPagarProcessados
siconfi-cor_ObrigacoesNaoIntegrantesDaDC
siconfi-cor_DividaConsolidadaLiquidaPrevidenciaria

2. Inclusão de elementos
As relações dos elementos listados abaixo com os itens dimensionais podem ser verificadas no
arquivo: pre-siconfi-rgf-anexo2estadosmunicipios_2016-12-31.xml
Id
siconfi-cor_RGF2Emprestimos
siconfi-cor_RGF2EmprestimosInternos
siconfi-cor_RGF2EmprestimosExternos
siconfi-cor_RGF2ReestruturacaoDaDividaDeEstadosEMunicipios
siconfi-cor_RGF2Financiamentos
siconfi-cor_RGF2FinanciamentosInternos
siconfi-cor_RGF2FinanciamentosExternos
siconfi-cor_RGF2ParcelamentoERenegociacaoDeDividas
siconfi-cor_RGF2ParcelamentoERenegociacaoDeDividasDeTributos

siconfi-cor_RGF2ParcelamentoERenegociacaoDeDividasDoFGTS
siconfi-cor_RGF2ParcelamentoERenegociacaoDeDividasDeContribuicoesSociaisPrevidenciarias
siconfi-cor_RGF2ParcelamentoERenegociacaoDeDividasDeContribuicoesSociaisDemaisContribuicoesSociais
siconfi-cor_RGF2ParcelamentoDeDividasComInstituicaoNaoFinanceira
siconfi-cor_RGF2DemaisDividasContratuais
siconfi-cor_RGF2DisponibilidadeDeCaixa
siconfi-cor_RGF2DividaConsolidadaPrevidenciariaPassivoAtuarial

3. Alteração de Label
Os rótulos dos elementos utilizados podem ser verificados no arquivo: lab-siconfi-rgfanexo2estadosmunicipios_br-pt_2015-12-31.xml
Id
siconfi-cor_PrecatoriosAPartirDe05052000

siconfi-cor_PrecatoriosPosterioresA05052000VencidosENaoPagos

siconfi-cor_RestosAPagarProcessadosExcetoPrecatorios
siconfi-cor_RPNaoProcessadosDeExerciciosAnteriores

De

Para

Precatórios Posteriores a
05/05/2000

Precatórios Posteriores a
05/05/2000 (Não incluídos
na DC)
Precatórios Posteriores a
05/05/2000 (inclusive)
Vencidos e Não Pagos
(-) Restos a Pagar
Processados

Precatórios Posteriores a
05/05/2000 Vencidos e
Não Pagos
(-) Restos a Pagar
Processados (Exceto
Precatórios)
RP Não-Processados de
Exercícios Anteriores

RP Não-Processados

Anexo 4
1. Exclusão dos elementos:
Id
siconfi-cor_OperacoesDeCreditoSujeitasAoLimiteParaFinsDeContratacao
siconfi-cor_OperacoesDeCreditoContratualInternaAberturaDeCredito
siconficor_OperacoesDeCreditoContratualInternaAquisicaoFinanciadaDeBensEArrendamentoMercantilFinanceiroDerivadasDePPP
siconficor_OperacoesDeCreditoContratualInternaAquisicaoFinanciadaDeBensEArrendamentoMercantilFinanceiroDemaisAquisicoes
Financiadas
siconfi-cor_OperacoesDeCreditoContratualInternaAntecipacaoDeReceita
siconfi-cor_OperacoesDeCreditoContratualInternaAntecipacaoDeReceitaDemaisAntecipacoesDeReceita
siconfi-cor_OperacoesDeCreditoContratualInternaOutrasOperacoesDeCredito
siconfi-cor_OperacoesDeCreditoContratualExternaAberturaDeCredito
siconfi-cor_OperacoesDeCreditoContratualExternaOutrasOperacoesDeCredito
siconfi-cor_OperacoesDeCreditoNaoSujeitasAoLimiteParaFinsDeContratacao
siconfi-cor_OperacoesDeCreditoParcelamentosDeContribuicoesSociais
siconfi-cor_OperacoesDeCreditoParcelamentosDeContribuicoesSociaisDemaisContribuicoesSociais
siconfi-cor_OperacoesDeCreditoMelhoriaDaAdministacaoDeReceitasEDaGestaoFiscalFinanceiraEPatrimonial
siconfi-cor_OperacoesDeCreditoProgramaDeIluminacaoPublicaRELUZ
siconfi-cor_OperacoesDeCreditoOutrasOperacoesDeCreditoNaoSujeitasAoLimite
siconfi-cor_OperacoesVedadasDoPeriodoDeReferencia
siconfi-cor_OperacoesVedadasDePeriodosAnterioresAoDeReferencia
siconfi-cor_TotalConsideradoParaConstratacaoDeNovasOperacoesDeCredito

2. Inclusão de elementos
As relações dos elementos listados abaixo com os itens dimensionais podem ser verificadas no
arquivo: pre-siconfi-rgf-anexo4estadosmunicipios_2016-12-31.xml
Id
siconfi-cor_RGF4OperacoesDeCreditoContratualInternaEmprestimos
siconfi-cor_RGF4OperacoesDeCreditoContratualInternaOperacoesDeCreditoPrevistas
siconfi-cor_RGF4OperacoesDeCreditoContratualExternaEmprestimos
siconfi-cor_RGF4OperacoesDeCreditoContratualExternaAntecipacoesDeReceitasPelaVendaATermoDeBensEServicos
siconfi-cor_RGF4OperacoesDeCreditoContratualExternaOperacoesDeCreditoPrevistas
siconfi-cor_OperacoesDeCreditoContratualExternaAssuncaoReconhecimentoEConfissaoDeDividas
siconfi-cor_RGF4OperacoesDeCreditoTotal
siconficor_RGF4OutrasOperacoesQueIntegramADividaConsolidadaOperacoesDeReestruturacaoERecomposicaoDoPrincipalDeDivida
s
siconfi-dim_ValorRealizadoNoPeríodoOutrasOperacoesAxis

3. Alteração de Label
Os rótulos dos elementos utilizados podem ser verificados no arquivo: lab-siconfi-rgfanexo4estadosmunicipios_br-pt_2016-12-31.xml
Id
siconfi-cor_OperacoesVedadas
siconficor_TotalConsideradoParaFinsDaApuracaoDoCumprimentoDoLim
iteOperacoesDeCredito

De

Para

OPERAÇÕES VEDADAS

Operações Vedadas (II)

TOTAL CONSIDERADO
PARA FINS DA APURAÇÃO
DO CUMPRIMENTO DO
LIMITE (IV) = (Ia + III)

Total Considerado para
Fins da Apuração do
Cumprimento do Limite
(III) = (Ia + II)

Anexo 5
1. Exclusão dos elementos:
Id
siconfi-cor_InsuficienciaDeCaixaDoConsorcioPublico
siconfi-dim_IdentificacaoDosRecursosVinculadosInsuficienciaAxis
siconfi-dim_IdentificacaoDosRecursosNaoVinculadosInsuficienciaAxis
siconfi-dim_ControleDaDisponibilidadeDeCaixaInsuficienciaAxis
siconfi-dim_RegimeProprioDePrevidenciaDosServidoresMember
siconfi-dim_TotalDoEnteMaisConsorcioPublicoMember
siconfi-dim_InsuficienciaDeCaixaDoConsorcioPublicoMember
siconfi-dim_InsuficienciaDeCaixaDoConsorcioPublicoRecursosNaoVinculadosMember
siconfi-dim_InsuficienciaDeCaixaDoConsorcioPublicoRecursosVinculadosMember
siconfi-cor_FonteAnexo5Tabela5.1RGF
siconfi-dim_ControleDaDisponibilidadeDeCaixaAxis
siconfi-dim_IdentificacaoDosRecursosVinculadosAxis
siconfi-dim_IdentificacaoDosRecursosNaoVinculadosAxis

2. Inclusão de elementos
As relações dos elementos listados abaixo com os itens dimensionais podem ser verificadas no
arquivo: pre-siconfi-rgf-anexo5_2016-12-31.xml
Id
siconfi-cor_InsuficienciaFinanceiraVerificadaNoConsorcioPublico
siconfi-dim_IdentificacaoDosRecursosAxis
siconfi-dim_ReceitasDeImpostosEDeTransferenciaDeImpostosEducacaoMember
siconfi-dim_OutrosRecursosDestinadosAEducacaoMember
siconfi-dim_ReceitasDeImpostosEDeTransferenciaDeImpostosSaudeMember
siconfi-dim_OutrosRecursosDestinadosASaudeMember
siconfi-dim_RecursosDestinadosAAssistenciaSocialMember
siconfi-dim_RecursosDestinadosAoRPPSPlanoPrevidenciarioMember
siconfi-dim_RecursosDestinadosAoRPPSPlanoFinanceiroMember
siconfi-dim_RecursosDeOperacoesDeCreditoExcetoDestinadosAEducacaoEASaudeMember
siconfi-dim_RecursosDeAlienacaoDeBensAtivosMember
siconfi-dim_OutrasDestinacoesVinculadasDeRecursosMember
siconfi-dim_TransferenciasDoFUNDEB60Member
siconfi-dim_TransferenciasDoFUNDEB40Member
siconfi-dim_RecursosOrdinariosMember

3. Alteração de Label
Os rótulos dos elementos utilizados podem ser verificados no arquivo: lab-siconfi-rgfanexo5_br-pt_2016-12-31.xml
Id

siconfi-cor_DisponibilidadeDeCaixaLiquida

De

Para

DISPONIBILIDADE DE CAIXA
DISPONIBILIDADE DE
LÍQUIDA (ANTES DA
CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A
INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAR NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO) (f)=(aDO EXERCÍCIO) (g)=(a(b+c+d+e)
(b+c+d+e)-f)

Anexo 6
1. Exclusão dos elementos:
Id
siconfi-dim_ValorApuradoAteOBimestreEnsinoMember

2. Inclusão de elementos
As relações dos elementos listados abaixo com os itens dimensionais podem ser verificadas no
arquivo: pre-siconfi-rgf-anexo6_2016-12-31.xml
Id
siconfi-cor_ReceitaCorrenteLiquidaAjustada
siconfi-dim_AteOQuadrimestreDeReferenciaMember
siconfi-dim_ValorRealizadoNoPeriodoDespesaComPessoalAxis
siconfi-dim_ComparativoSaldoDividaAxis
siconfi-dim_ComparativoSaldoGarantiaAxis
siconfi-dim_ApuracaoPercentualSobreReceitaCorrenteLiquidaAjustadaMember
siconfi-dim_SaldoMember
siconfi-dim_SaldoExercicioAtePrimeiroQuadrimestreMember
siconfi-dim_SaldoExercicioAteSegundoQuadrimestreMember
siconfi-dim_SaldoExercicioAteTerceiroQuadrimestreMember

3. Alteração de Label
Os rótulos dos elementos utilizados podem ser verificados no arquivo: lab-siconfi-rgfanexo6_br-pt_2016-12-31.xml
Id
siconfi-dim_ValorAteOBimestreAxis

De

Para

Valor Até o
Bimestre/Semestre

Valor Até o Quadrimestre

