Instruções de Preenchimento de planilha para Revisão Analítica

Balanço Patrimonial – BP

Para o Balanço Patrimonial a setorial de Órgão Superior deve utilizar o arquivo “Revisão Analítica – BP”, o
qual é composto pelas seguintes abas: a) Informações; b) Atual-TXT; c) Anterior-TXT; d) BP – Estendido; e) BP
– Resumido; f) BP – Análises.
Segue os passos para preenchimento:
1) Preencher os campos da aba de “Informações” da planilha (No exemplo, escolhemos o código 25000 do
Ministério da Fazenda).

2) Entrar na transação >BALANCETE do SIAFI Operacional.

3) Para a revisão analítica do primeiro trimestre de 2016 o Balanço Patrimonial deve comparar o trimestre
anterior (31/12/2015) com o trimestre atual (31/03/2016). Portanto, para alimentar a planilha o usuário deve
extrair o balancete dos períodos supracitados.
Dessa maneira na transação >BALANCETE o usuário deve preencher o número do Órgão, informar “S” para
Órgão Superior, informar o mês “MAR”, em Orçamento Fiscal e Seguridade Social informar “S”, na Conta
Contábil indicar “100000000”, informar “7” no Nível de Desdobramento, No campo Demonstração, deve ser
preenchido com a sequência “1” ( Por conta contábil), “1” (Até o mês), e “2” (Somente Saldos). De forma
semelhante a tela a seguir.

4) Com a tela preenchida, pressione “F10” e informe um e-mail para que o balancete de março/2016 seja
enviado, atente-se para extrair o balancete quando o mês estiver fechado para lançamentos.

5) No Bloco de notas recebido no e-mail, clicar em Editar e em seguida em Selecionar Tudo. Logo em
seguida, dar o comando “CTRC + C” para copiar.

6) Entrar na planilha “Revisão Analítica – BP” e na aba “Atual-TXT” clicar na célula A2 e colar o balancete de
março de 2016 (CTRC + V). Atente-se para constar a conta “1.0.0.0.0.00.00 ATIVO ...” na linha 23, pois do
contrário as demais planilhas não serão preenchidas corretamente.

7) Para solicitar o balancete do trimestre anterior, deve-se seguir os mesmos passos anteriores. Porém,
atente-se para o exercício e mês em questão. Como no exemplo, o comparativo é março/2016 em relação a

dezembro/2015, deveremos buscar o balancete no SIAFI Operacional no sistema do exercício anterior (no
exemplo, 2015) e repetir os passos explicados anteriormente. Como na tela a seguir, com destaque para o
mês em que deve ser informado “014” (Dezembro Encerrado).

8) Abrir o TXT enviado por e-mail, clicar em Editar e em seguida em Selecionar Tudo. Logo em seguida, dar
o comando “CTRC + C” para copiar.

9) Colar (CTRC + V) o balancete de 31/12/2015 na aba “Anterior-TXT” da planilha “Revisão Analítica – BP”, a
partir da célula A2. Mais uma vez, atente-se para constar a conta “1.0.0.0.0.00.00 ATIVO ...” na linha 23, pois
do contrário as demais planilhas não serão preenchidas corretamente.

Após a realização desses procedimentos, teremos as abas BP – Estendido, BP – Resumido e BP – Análises
preenchidas.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP
Para a DVP a setorial de Órgão Superior deve utilizar o arquivo “Revisão Analítica – DVP”, o qual é composto
pelas seguintes abas: a) Informações; b) Atual-TXT; c) Anterior-TXT; d) DVP – Estendida; e) DVO – Resumida;
f) DVP – Análises.

No caso da DVP, teremos que comparar o 1º trimestre acumulado de 2016 com o 1º trimestre acumulado de
2015. Dessa forma, para a Aba de “Atual-TXT” podemos utilizar o mesmo balancete TXT utilizado no BP,
referente a 31/03/2016. No entanto, para a aba “Anterior-TXT” da DVP, devemos gerar um novo arquivo TXT
(No exemplo, Março de 2015), uma vez que no BP utilizamos o de Dezembro de 2015 (Mês 014). Destaca-se
que a consulta do Balancete deve ser feita da mesma forma que o explicado para o Balanço Patrimonial,
apenas com a alteração do mês.
Resumindo:
Para o Balanço Patrimonial - BP, devemos gerar os seguintes balancetes comparativos:
•
•
•
•

1º trimestre 2016: Balancete Mar/2016 x Balancete 014/2015
2º trimestre 2016: Balancete Jun/2016 x Balancete 014/2015
3º trimestre 2016: Balancete Set/2016 x Balancete 014/2015
4º trimestre 2016: Balancete 014/2016 x Balancete 014/2015

Atenção: Para o caso do BP, verifica-se que agora, a comparação do BP será sempre em relação ao exercício
anterior (014/2015) = Dezembro Encerrado. No último trimestre, também deverá ser utilizado 014.

Para a Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP, devemos nos atentar que os comparativos são
sempre em relação ao mesmo trimestre no exercício anterior, dessa forma, para 2016, serão:
•
•
•
•

1º trimestre 2016: Balancete Mar/2016 x Balancete Mar/2015
2º trimestre 2016: Balancete Jun/2016 x Balancete Jun/2015
3º trimestre 2016: Balancete Set/2016 x Balancete Set/2015
4º trimestre 2016: Balancete Dez/2016 x Balancete Dez/2015 (Atentar que, nesse caso, será
dezembro antes do encerramento, uma vez que as contas de resultado são zeradas no mês 014 do
SIAFI).

