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1. Visão Geral 
 

Este documento contém o detalhamento do layout do arquivo XML para importação 

de dados referentes às integração contábil para o SISCONT.NET.  

O arquivo abaixo discriminado contém os lançamentos das diversas fases 

referentes ao controle dos recebimentos distribuídos entre os blocos citados para 

realização da integração contábil com os sistemas Implanta.  
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1.1. Histórico de Alterações 
 

Data Versão Histórico 

13/11/2011 1.0  Versão inicial do documento 

15/12/2011 1.1  Inclusão do campo opcional “Regiao” nos blocos D, I, J, K e L 
 Ajuste no campo UF do Conselho Federal. Agora deve ser “BR” 

25/06/2012 1.2  Inclusão do “encoding” no manual (restrito agora para o formato 
“utf-8). 

 Alteração na quantidade de filhos nos blocos I, J, K e L. 

11/07/2012 1.3  Permitir que os blocos G, H, I, J, K, L aceitem o registro de mais 
de uma conta. 

08/03/2013 1.4  Permitir que os blocos Aceitem a tag <CodigoResumidoConta> 

16/04/2013 1.5  Complementação da instrução a respeito da utilização do 
código resumido em substituição do código completo da conta. 

26/07/2013 1.6  Inclusão do campo opcional “CodigoContaCreditoAReceber” 
nos blocos C, I e J. 

 Pode ser utilizada a tag  
“CodigoResumidoContaCreditoAReceber” em substituição ao 
código completo da conta. 

25/09/2013 1.7  Inclusão do campo opcional “QtdBoletos” nos blocos C, I e J. 

15/01/2015 1.8  Inclusão do bloco O – Estornos de entradas financeiras 

03/02/2015 1.9  Inclusão do bloco P – Recebimento de cartões 

28/10/2015 2.0  Inclusão da tag “Repasses” para o Sistema assumir o valor 
vindo no arquivo para processar os repasses. 

18/06/2015 2.1  Inclusão do campo opcional “CodigoContaCreditoAReceber” no 
bloco E. 

 Pode ser utilizado a tag 
“CodigoResumidoContaCreditoAReceber” em substituição ao 
código da conta. 

14/06/2016 2.2  Inclusão do campo opcional  
“ContabilizarFasePatrimonialNaVPA” no bloco P. 

14/06/2016 2.3  Inclusão do campo opcional “CodigoContaCreditoAReceber” 
nos bloco P 

 Pode ser utilizado a tag “CodigoContaCreditoAReceber” 
quando a tag ContabilizarFasePatrimonialNaVPA estiver  
marcada com false. 

04/11/2016 2.5  Inclusão do Bloco Q – Recebimento de excedente. 
 Inclusão do Bloco R – Estorno do recebimento excedente. 

02/01/2017 2.6  Inclusão das tags “CodigoContaCreditoAReceber” e 
“ContabilizarFasePatrimonialNaVPA” na tag “Detalhe” do bloco 
P. 
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2. Formato 
 

O arquivo de transferência de dados contábeis de outros sistemas para o sistema 

SISCONT.NET utiliza o formato XML (eXtensible Markup Language) que é uma 

recomendação da W3C (World Wide Web Consortium –www.w3c.org) para gerar linguagens 

de marcação para necessidades especiais. Este arquivo deverá estar com o enconding “utf-

8”. 

3. Nome 
 

O nome físico do arquivo deve ser implanta.net.receita.datacrédito.uf.xml e será 

validado no durante o processo de upload  para o SISCONT.NET de remessa dos dados.  

O conteúdo da faixa “datacrédito” que compõe parte do nome do arquivo deve trazer 

a data referente aos lançamentos existentes no arquivo, no formato ddmmaaaa. Exemplo: 

no arquivo “implanta.net.receita.02012011.xml” todos os registros de receita devem ser 

referentes ao dia 02/01/2011 (02 de janeiro de 2011), ou seja, serão contabilizados com esta 

data.  

O conteúdo da faixa “uf” que compõe parte do nome do arquivo deve trazer o estado 

(UF) do Conselho Regional ou “br" no caso dos Conselhos Federais. 

4. Validação 
 

Para acatar o upload do arquivo XML o sistema efetuará algumas validações e 

rejeitará o processamento caso algum destes parâmetros esteja preenchido indevidamente. 

Dentre as validações a serem realizadas as principais serão: 

 Versão do layout – o sistema validará se a versão do layout presente no header 

do arquivo é compatível com a versão mais atual registrada na base de dados do 

SISCONT.NET. 

 Data crédito – o sistema validará a data crédito presente no nome do arquivo XML 

com a data crédito presente no header. Também avaliará se não existe um outro 

arquivo XML com a mesma data crédito importado anteriormente. 

 CNPJ – o sistema validará o CNPJ presente no header do arquivo XML com o 

CNPJ registrado na base de dados do SISCONT.NET. 
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 UF - o sistema validará a UF presente no nome do arquivo XML com a UF 

registrada na base de dados do SISCONT.NET. 

 Em cada bloco só pode existir um registro para cada Conta (exceto blocos C, I e 

J). 

 

5. Tags XML 
 

O sistema fará a validação do arquivo através do método parse que efetua uma 

análise de sintaxe do código no padrão xml verificando se não há alguma tag que foi aberta, 

mas não foi fechada. 

Será verificada também a existência de todos os atributos exigidos para cada tag do 

documento xml. Também será feita a validação do XML contra um Schema XML (XSD) pré-

definido pela Implanta. 

O schema do layout xml previne a utilização de um arquivo de layout com estrutura 

diferente do layout modelo que não funcionará corretamente. Este schema será verificado 

sempre que forem importados dados no sistema 

6. Header do Arquivo 
 

O arquivo terá como tag raiz a tag <Implanta>, e a primeira tag de conteúdo será 

obrigatoriamente a tag <Header>. A tag <Header> conterá somente atributos e não terá 

nenhum elemento filho. Todos os atributos são obrigatórios e são listados abaixo: 

1. Estrutura do Header 
 

Atributo Descrição 

NumeroLote Número de lote do arquivo, para identificação e controle do sistema 
responsável pela geração do arquivo 

DataCreditoContabil Data de Crédito Contábil. Este campo é a chave do arquivo. Não 
serão processados dois arquivos com a mesma data. Ver no item 9 
abaixo o formato do campo data. 

DataHoraGeracao Data e hora da geração do arquivo, apenas para informação. Ver 
no item 9 abaixo o formato do campo data/hora 

CNPJ CNPJ do Conselho (Cliente). Somente números 

UF Sigla do Estado do Conselho (Cliente) no caso de Conselhos 
Federais informar “BR” 

Versao Versão do arquivo. Passar valor fixo “1.0” 
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TipoArquivo Tipo do arquivo. Passar valor Fixo “IntegracaoContabil” 

SistemaOrigem Nome/Sigla do sistema gerador do arquivo. Cada sistema receberá 
um nome/Sigla informado previamente. 

SistemaDestino Nome/Sigla do sistema a que se destina o arquivo. Passar valor 
fixo “SISCONT.NET” 

 

2. Exemplo do Header no arquivo XML 
 

<Implanta> 
  <Header NumeroLote="1"  
          DataCreditoContabil="09112011"  
          DataHoraGeracao="091120110937"  
          CNPJ="12345678000101"  
          UF="DF"  
          Versao="1.0"  
          TipoArquivo="IntegracaoContabil"  
          SistemaOrigem="SISCAF"  
          SistemaDestino="SISCONT.NET" /> 
... 
... 
</Implanta> 

 

7. Trailer do Arquivo 
 

O arquivo terá como tag raiz a tag <Implanta>, e a última tag de conteúdo será 

obrigatoriamente a tag <Trailer>. A tag <Trailer> conterá somente atributos e não terá 

nenhum elemento filho. Todos os atributos são obrigatórios e são listados abaixo: 

1. Estrutura do Trailer 
 

Atributo Descrição 

QuantidadeBlocos Quantidade de blocos dentro do arquivo 

QuantidadeTotalRegistros Quantidade total de registros em todos os blocos 

2. Exemplo do Trailer no arquivo XML 
 

<Implanta> 
... 
... 
   <Trailer QuantidadeBlocos="1" QuantidadeTotalRegistros="1" /> 
</Implanta> 
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8. Padrão para valores decimais 
 

Os valores decimais referentes aos dados contábeis por padrão aparecem no 

documento xml no elemento Valor.  

Os valores decimais devem seguir a formatação de divisor de decimal por número de 

2 (duas) casas decimais sem a utilização de vírgula, ponto ou cifrão de moeda conforme o 

exemplo a seguir: o valor decimal monetário R$ 1.234,56 deve aparecer no documento XML 

como 123456 conforme previsto na formatação citada. No XML o valor sempre terá no 

mínimo 3 (três) caracteres, ou seja, os últimos dois caracteres serão sempre considerados 

como a parte decimal do número, mesmo para os valores que são menores que R$ 1,00. Os 

valores sempre devem ser passados como número absolutos sem sinais de positivo ou 

negativo. Segue abaixo tabela exemplificando como alguns valores devem aparecer no XML: 

 

Valor Monetário Como deve ser incluído no arquivo XML: 

R$ 1.234,56 123456 

R$ 1,00 100 

R$ 15,40 1540 

R$ 0,20 020 

R$ 0,00 000 

 

9. Padrão para campos do tipo Data 
 

Os valores referentes às datas dos registros devem seguir a formatação de 

ddmmaaaa, dispensando a utilização de separadores, conforme o exemplo a seguir: a data 

02/01/2011 (02 de janeiro de 2011) deve aparecer no documento XML como 02012011. 

Os valores referentes à data e hora devem seguir a formatação ddMMaaaahhmm, 

dispensando a utilização de separadores, conforme o exemplo a seguir: a data/hora 

02/01/2011 14:35 (02 de janeiro de 2011 às 14 horas e 35 minutos) deve aparecer do 

documento XML como 020120111435. 
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10. Plano de Contas 
 

O arquivo de layout desta documentação atende sempre ao plano de contas referente 

ao exercício corrente do Conselho, segundo as normas da STN – Secretaria do Tesouro 

Nacional citadas no MCASP. 

Caso alguma conta presente no arquivo não seja localizada no plano de contas do 

Conselho do exercício a que se referem os lançamentos, o arquivo será descartado por 

completo. 

Os códigos das contas contábeis devem conter a formatação completa, ou seja, além 

dos dígitos numéricos, os pontos que separam os níveis dentro do código devem estar 

presentes. Exemplo. 1.1.1.1.2.01.01 

Todas as contas enviadas no detalhe dos blocos do arquivo devem ser analíticas, ou 

seja, devem possuir no mínimo 7 (sete) dígitos numéricos – excluindo-se os pontos – ou o 

total de 12 caracteres – considerando-se os pontos existentes no código. Caso alguma conta 

presente no arquivo atenda à quantidade mínima de dígitos, mas não seja uma conta 

analítica no plano de contas do Conselho, o arquivo será rejeitado. 

É recomendável prever a possibilidade de alteração e/ou criação de novos vínculos 

entre os tipos de receita do sistema de controle de arrecadação e os códigos das contas 

contábeis, pois ao longo do exercício contábil pode haver a necessidade de adaptação do 

plano de contas a novas necessidades. 

11. Periodicidade de exportação do arquivo XML 
 

O arquivo XML deve ser exportado diariamente pelo sistema de controle dos 

recebimentos dos inscritos, observando-se a regra de um único arquivo exclusivo por dia 

(conforme atributo DataCreditoContabil no Header do arquivo).  

Todos os registros exportados serão importados de uma única vez para o 

SISCONT.NET utilizando-se a data presente no header para a contabilização de todos os 

registros presentes no arquivo. 

A data a ser considerada para os recebimentos é a data crédito fornecida pelo banco 

no arquivo de retorno, considerando-se as regras de float determinadas pelo convênio. A 

data de pagamento (do boleto, por exemplo) não será considerada para efeitos contábeis. 

Caso o usuário necessite corrigir ou complementar as informações referentes à 

arrecadação de um dia e o arquivo já tenha sido importado, deve-se desfazer a importação 

do arquivo original do dia, gerar um novo arquivo e importá-lo novamente. 
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12. Blocos distintos do arquivo XML 
 

O arquivo XML deve conter os seguintes blocos, além das informações de Header e 

Trailer: 

Bloco A - Entradas financeiras efetivas (bancos e caixas) 

Bloco B - Despesas bancárias (tarifas, conforme arquivo retorno) 

Bloco C - Receitas realizadas (recebidas e identificadas) 

Bloco D – Estornos de receitas realizadas (recebidas e identificadas) 

Bloco E – Reconhecimentos de créditos a receber (direitos, conforme emissões dos 

débitos) 

Bloco F - Estornos de créditos a receber (descontos, cancelamentos, etc.) 

Bloco G - Inscrições em dívida ativa administrativa 

Bloco H - Inscrições em dívida ativa executiva 

Bloco I - Recebimentos em dívida ativa administrativa 

Bloco J - Recebimentos em dívida ativa executiva 

Bloco K - Estornos de recebimentos em dívida ativa administrativa 

Bloco L - Estornos de recebimentos em dívida ativa executiva 

Bloco M - Cancelamentos em dívida ativa administrativa 

Bloco N - Cancelamentos em dívida ativa executiva 

Bloco O - Estornos de entradas financeiras 

Bloco P - Recebimento de cartões 

Bloco Q - Recebimento de excedente 

Bloco R – Estorno de recebimento de excedente 

 

Caso um Bloco possua lançamentos com o valor 000 (Zero) o lançamento deverá ser 

excluído do Bloco. 

Caso um Bloco não possua lançamentos, o Bloco deverá ser excluído do arquivo 

XML. 

13. Descrição do Bloco A - Entradas financeiras efetivas 
 

O Bloco A deve conter o resumo das entradas financeiras efetivas, ou seja, uma linha 

para o total recebido em cada conta bancária, caixa, cartão de crédito ou cartão de débito, 
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considerando-se a data crédito do recebimento presente no arquivo de retorno bancário (no 

caso dos recebimentos por boleto). 

1. Prefixo das contas do bloco A 
 

O código das contas presentes no Bloco A deve iniciar obrigatoriamente com o 

prefixo: 1 (grupo: ATIVO) ou 2 (grupo: PASSIVO).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

2. Estrutura do bloco A 
 
O bloco consiste em um elemento tag <BlocoA> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoA> deve conter no mínimo um elemento da tag filha <EntradaFinanceira> e não 

há um número máximo. A tag <EntradaFinanceira> contém a seguinte estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor da Entrada Financeira. No formato especificado no item 8 
acima.  

Histórico Texto identificador da entrada financeira 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o 
prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a 
mesma conta dentro do bloco 

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o 
prefixo citado acima (campo alternativo ao CodigoConta) 
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3. Exemplo do bloco A no arquivo XML 

Exemplo do bloco A contendo o Código da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoA> 
    <EntradaFinanceira> 
      <Valor>150</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>1.1.1.2</CodigoConta> 
    </EntradaFinanceira> 
    <EntradaFinanceira> 
      <Valor>300</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo em outra conta</Historico> 
      <CodigoConta>2.1.1.1</CodigoConta> 
    </EntradaFinanceira> 
  </BlocoA> 
</Implanta> 

 

Exemplo do bloco A contendo o Código Resumido da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoA> 
    <EntradaFinanceira> 
      <Valor>150</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>123</CodigoResumidoConta> 
    </EntradaFinanceira> 
    <EntradaFinanceira> 
      <Valor>300</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo em outra conta</Historico> 
     <CodigoResumidoConta>120</CodigoResumidoConta> 
    </EntradaFinanceira> 
  </BlocoA> 
</Implanta> 
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14. Descrição do Bloco B - Despesas bancárias 
 

O Bloco B deve conter o resumo total das tarifas bancárias por conta banco, conforme 

detalhamento do retorno bancário, considerando-se a data crédito (neste caso, débito).  

1. Prefixo das contas do bloco B 
 

O código das contas presentes no Bloco B deve iniciar obrigatoriamente com o 

prefixo: 1.1.1 (grupo: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

. 

2. Estrutura do bloco B 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoB> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoB> deve conter no mínimo um elemento da tag filha <DespesaBancaria> e não 

há um número máximo. A tag <DespesaBancaria> contém a seguinte estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor da despesa bancária. No formato especificado no item 8 
acima.  

Histórico Texto identificador da despesa bancária 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o prefixo 
citado acima. Não pode haver dois elementos com a mesma 
conta dentro do bloco 

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o 
prefixo citado acima (campo alternativo ao CodigoConta) 
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3. Exemplo do bloco B no arquivo XML 

Exemplo do bloco B contendo o Código da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoB> 
    <DespesaBancaria> 
      <Valor>150</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>1.1.1.2</CodigoConta> 
    </DespesaBancaria> 
    <DespesaBancaria> 
      <Valor>300</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo em outra conta</Historico> 
      <CodigoConta>1.1.1.1</CodigoConta> 
    </DespesaBancaria> 
  </BlocoB> 
</Implanta> 
 

Exemplo do bloco B contendo o Código Resumido da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoB> 
    <DespesaBancaria> 
      <Valor>150</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>130</CodigoResumidoConta> 
    </DespesaBancaria> 
    <DespesaBancaria> 
      <Valor>300</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo em outra conta</Historico> 
   <CodigoResumidoConta>131</CodigoResumidoConta> 
    </DespesaBancaria> 
  </BlocoB> 
</Implanta> 
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15. Descrição do Bloco C - Receitas realizadas 
 

O Bloco C deve conter o resumo da arrecadação por tipo de receita (natureza dos 

recebimentos/débitos pagos). Neste bloco devem ser considerados os diversos tipos de 

recebimentos totalizados por conta contábil, considerando-se a data crédito do recebimento 

presente no arquivo de retorno bancário (no caso dos recebimentos por boleto).  

Para contabilização deste bloco são considerados exclusivamente os registros de 

recebimentos identificados, ou seja, aqueles pagamentos dos inscritos onde foram 

identificados os débitos referentes a cada boleto. 

Importante salientar que os recebimentos em dívida ativa não devem constar 

neste bloco, pois o controle da receita em dívida ativa será tratado nos blocos I e J 

deste manual. 

Caso algum pagamento presente no arquivo retorno bancário não seja identificado, 

não deve ser tratado por este bloco. Quando houver a identificação do pagamento o débito 

deve vir somado ao recebimento na data da identificação. 

1. Prefixo das contas do bloco C 
 

O código das contas presentes no Bloco C deve iniciar obrigatoriamente com o 

prefixo: 6.2.1.2 (grupo: RECEITA REALIZADA).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

O código conta crédito a receber das contas presentes no Bloco C é opcional e 

quando utilizado deve iniciar obrigatoriamente com o prefixo 1.1.2.2 ou 1.2.1.1. 

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoContaCreditoAReceber> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo 

quando houver a utilização da tag <CodigoResumidoContaCreditoAReceber> em 

substituição. 

2. Estrutura do bloco C 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoC> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 
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A tag <BlocoC> deve conter no mínimo um elemento da tag filha < ReceitaRealizada> e não 

há um número máximo. A tag < ReceitaRealizada> contém a seguinte estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor da receita realizada. No formato 
especificado no item 8 acima.  

Histórico Texto identificador da receita realizada 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre 
validando o prefixo citado acima.  

Regiao Região do conselho associada a receita 
realizada. Caso não haja, informar sempre o 
valor padrão “Não Informada” 

ContabilizarFasePatrimonialNaVPA Permite a definição da utilização da VPA ou do 
ATIVO. Este campo é opcional, caso não 
esteja definido no arquivo, esta definição será 
buscada da configuração 

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas 
que possua o prefixo citado acima (campo 
alternativo ao CodigoConta) 

CodigoContaCreditoAReceber Código da conta no Plano de Contas utilizada 
como contrapartida nas receitas efetivas, 
sempre validando o prefixo citado acima. Não 
deve ser utilizado quando o elemento 
ContabilizarFasePatrimonialNaVPA estiver 
true. 

CodigoResumidoContaCreditoAReceber Código resumido da conta no Plano de Contas 
utilizada como contrapartida nas receitas 
efetivas e que possua o prefixo citado acima. 
(campo alternativo ao 
CodigoContaCreditoAReceber)  

QtdBoletos Opção para informar a quantidade de 
recebimentos. 

Repasse Tag opcional para clientes que não queiram 
que o sistema calcule o valor do repasse essa 
tag deverá conter o nome da configuração do 
repasse no Siscont.NET, e conter o 
detalhamento do repasses. Cada tag Repasse 
deve conter uma ou mais tags Repasses que 
por sua vez tem uma estrutura conforme 
demonstrada abaixo. 

NomeConfiguracao Nome da configuração do repasse, que deve 
existir no Siscont.NET, caso o sistema não 
encontre, o arquivo será rejeitado. Importante 
salientar que o sistema distingue caixa alta e 
baixa. 

Filha diretamente da tag Repasse 
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Estrutura da Tag Repasse: 
 

Repasses Os repasses propriamente ditos com as sub-tags 
abaixo 

EntidadeFavorecida Nome da Entidade Favorecida Destino na 
Configuração do repasse. 

Valor Valor do pagamento de repasse que será gerado pelo 
sistema, que deve ser um valor válido maior que 
zero, caso não seja, o arquivo será rejeitado. 

3. Exemplo do bloco C no arquivo XML 

Exemplo do bloco C contendo o Código da Conta 
 

<Implanta> 
   <BlocoC> 
    <ReceitaRealizada> 
      <Valor>1000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>6.2.1.2.9</CodigoConta> 
      <Regiao>Nao Informada</Regiao> 
      <ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>true</ ContabilizarFasePatrimonialNaVPA > 
    </ReceitaRealizada> 
    <ReceitaRealizada> 
      <Valor>010</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo R$ 0,10</Historico> 
      <CodigoConta>6.2.1.2.8</CodigoConta> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
      <ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>false</ ContabilizarFasePatrimonialNaVPA > 
      <CodigoContaCreditoAReceber>1.1.2.2</CodigoContaCreditoAReceber> 
    </ReceitaRealizada> 
  </BlocoC> 
</Implanta> 

 

Exemplo do bloco C contendo o Código Resumido da Conta 
 

<Implanta> 
   <BlocoC> 
    <ReceitaRealizada> 
      <Valor>1000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>132</CodigoResumidoConta> 
      <Regiao>Nao Informada</Regiao> 
      <ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>true</ContabilizarFasePatrimonialNaVPA> 
    </ReceitaRealizada> 
    <ReceitaRealizada> 
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      <Valor>010</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo R$ 0,10</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>133</CodigoResumidoConta> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
      <CodigoResumidoContaCreditoAReceber>123</CodigoResumidoContaCreditoAReceber> 
      <ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>false</ContabilizarFasePatrimonialNaVPA> 
    </ReceitaRealizada> 
  </BlocoC> 
</Implanta> 

Exemplo do bloco C contendo a quantidade de boletos 
 

<Implanta> 
   <BlocoC> 
    <ReceitaRealizada> 
      <Valor>1000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>132</CodigoResumidoConta> 
      <Regiao>Nao Informada</Regiao> 
      <ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>true</ContabilizarFasePatrimonialNaVPA> 
      <QtdBoletos>231</QtdBoletos> 
    </ReceitaRealizada> 
    <ReceitaRealizada> 
      <Valor>010</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo R$ 0,10</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>133</CodigoResumidoConta> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
      <CodigoResumidoContaCreditoAReceber>123</CodigoResumidoContaCreditoAReceber> 
      <ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>false</ContabilizarFasePatrimonialNaVPA> 
      <QtdBoletos>20</QtdBoletos> 
    </ReceitaRealizada> 
  </BlocoC> 
</Implanta> 

Exemplo do bloco C contendo a tag Repasses 

1. Exemplo utilizando apenas uma entidade favorecida  
 

<Implanta> 
   <BlocoC> 
    <ReceitaRealizada> 
      <Valor>1000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>132</CodigoResumidoConta> 
      <Regiao>Nao Informada</Regiao> 
      <Repasse> 
   <NomeConfiguracao>REPASSE CONSELHO FEDERAL</NomeConfiguracao> 
        <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>1000</Valor> 
        </Repasses> 
      </Repasse> 
    </ReceitaRealizada> 
    <ReceitaRealizada> 



 

138 

 

      <Valor>100000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>133</CodigoResumidoConta> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
      <Repasse> 
   <NomeConfiguracao>REPASSE CONSELHO FEDERAL</NomeConfiguracao> 
        <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>5000</Valor> 
        </Repasses> 
      </Repasse> 
    </ReceitaRealizada> 
  </BlocoC> 
</Implanta> 

2. Exemplo utilizando duas entidades favorecidas 
 

<Implanta> 
   <BlocoC> 
    <ReceitaRealizada> 
      <Valor>10000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>132</CodigoResumidoConta> 
      <Regiao>Nao Informada</Regiao> 
      <Repasse> 
   <NomeConfiguracao>REPASSE CONSELHO FEDERAL</NomeConfiguracao> 
        <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>1000</Valor> 
        </Repasses> 
 <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>Confea</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>2000</Valor> 
        </Repasses> 
      </Repasse> 
    </ReceitaRealizada> 
    <ReceitaRealizada> 
      <Valor>100000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>133</CodigoResumidoConta> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
     <Repasse> 
   <NomeConfiguracao>REPASSE CONSELHO FEDERAL</NomeConfiguracao> 
        <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>100</Valor> 
        </Repasses> 
 <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>Confea</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>200</Valor> 
        </Repasses> 
      </Repasse> 
    </ReceitaRealizada> 
  </BlocoC> 
</Implanta> 
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16. Descrição do Bloco D - Estornos de receitas realizadas (recebidas 
e identificadas) 

 
O Bloco D deve conter o resumo do estorno da arrecadação realizada/efetiva por 

tipo de receita (natureza dos recebimentos/débitos a serem devolvidos/estornados). Neste 

bloco devem ser considerados os estornos de qualquer receita realizada por qualquer 

motivo. 

Importante salientar que os estornos de recebimentos em dívida ativa não 

devem constar neste bloco, pois o controle em dívida ativa será tratado nos blocos K 

e L deste manual. 

1. Prefixo das contas do bloco D 
 

O código das contas presentes no Bloco D deve iniciar obrigatoriamente com o 

prefixo: 6.2.1.2 (grupo: RECEITA REALIZADA).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

2. Estrutura do bloco D 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoD> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoD> deve conter no mínimo um elemento da tag filha <EstornoReceitaRealizada> 

e não há um número máximo. A tag <EstornoReceitaRealizada> contém a seguinte 

estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor da receita realizada. No formato especificado no item 8 
acima.  

Histórico Texto identificador da receita realizada 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o 
prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a 
mesma conta dentro do bloco 

Regiao Região do conselho. Campo opcional. 

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o 
prefixo citado acima (campo alternativo ao CodigoConta) 
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3. Exemplo do bloco D no arquivo XML 

Exemplo do bloco D contendo o Código da Conta 
 

<Implanta> 
   <BlocoD> 
    <EstornoReceitaRealizada> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo 1</Historico> 
      <CodigoConta>6.2.1.2</CodigoConta> 
    </EstornoReceitaRealizada> 
    <EstornoReceitaRealizada> 
      <Valor>999845</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo 2</Historico> 
      <CodigoConta>6.2.1.2.10</CodigoConta> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
    </EstornoReceitaRealizada> 
  </BlocoD> 
</Implanta> 

Exemplo do bloco D contendo o Código Resumido da Conta 
 

<Implanta> 
   <BlocoD> 
    <EstornoReceitaRealizada> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo 1</Historico> 
    <CodigoResumidoConta>134</CodigoResumidoConta> 
    </EstornoReceitaRealizada> 
    <EstornoReceitaRealizada> 
      <Valor>999845</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo 2</Historico> 
    <CodigoResumidoConta>135</CodigoResumidoConta> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
    </EstornoReceitaRealizada> 
  </BlocoD> 
</Implanta> 
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17. Descrição do Bloco E – Reconhecimento de Crédito a Receber 
 

O Bloco E deve conter o resumo das receitas a realizar do Conselho, ou seja, o 

reconhecimento dos créditos a receber do Conselho.  

Em todas as oportunidades nas quais o valor a receber pelo Conselho sofrer 

acréscimo - por: inscrição, geração de anuidade do exercício, geração de qualquer débito 

aos inscritos, atualização de dívida, etc. - deve-se sensibilizar o crédito a receber do 

Conselho de acordo com a natureza da receita/direito. 

A data a ser considerada neste caso é a data efetiva da geração do débito ou do 

direito de receber. 

Obs.: a emissão do boleto não é o fato gerador do crédito a receber, mas sim a 

geração do débito no sistema de controle de arrecadação. 

1. Prefixo das contas do bloco E 
 

O código das contas presentes no Bloco E deve iniciar obrigatoriamente com o 

prefixo: 6.2.1.2 (grupo: RECEITA REALIZADA).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

O código conta crédito a receber das contas presentes no Bloco E é opcional e quando 

utilizado deve iniciar obrigatoriamente com o prefixo 1.1.2.2 ou 1.2.1.1. 

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoContaCreditoAReceber> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo 

quando houver a utilização da tag <CodigoResumidoContaCreditoAReceber> em 

substituição. 

Obs.: os lançamentos a serem realizados na fase de receitas a realizar sensibilizarão 

o grupo de contas do prefixo 4 (grupo: VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA). No 

entanto, para facilitar a integração com sistemas de terceiros definimos que a partir das 

contas do grupo 6.2.1.2, o SISCONT.NET chegará às contas corretas para registro dos 

lançamentos da fase. 
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2. Estrutura do bloco E 
 
O bloco consiste em um elemento tag <BlocoE> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoE> deve conter no mínimo um elemento da tag filha 

<ReconhecimentoCreditoAReceber> e não há um número máximo. A tag 

<ReconhecimentoCreditoAReceber > contém a seguinte estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor da receita realizada. No formato 
especificado no item 8 acima.  

Histórico Texto identificador da receita realizada 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre 
validando o prefixo citado acima. Não pode 
haver dois elementos com a mesma conta 
dentro do bloco 

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas 
que possua o prefixo citado acima (campo 
alternativo ao CodigoConta) 

CodigoContaCreditoAReceber Código da conta no Plano de Contas utilizado 
como contrapartida nas receitas efetivas, 
sempre validando o prefixo citado acima. 

CodigoResumidoContaCreditoAReceber Código resumido da conta no Plano de Contas 
utilizada como contrapartida nas receitas 
efetivas e que possua o prefixo citado acima. 
(campo alternativo ao 
CodigoContaCreditoAReceber)  

 

3. Exemplo do bloco E no arquivo XML 

Exemplo do bloco E contendo o Código da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoE> 
    <ReconhecimentoCreditoAReceber> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo A</Historico> 
      <CodigoConta>6.2.1.2</CodigoConta> 
    </ReconhecimentoCreditoAReceber> 
    <ReconhecimentoCreditoAReceber> 
      <Valor>999845</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo B</Historico> 
      <CodigoConta>6.2.1.2.2</CodigoConta> 
      <CodigoContaCreditoAReceber>1.2.1.1.1.01.02</CodigoContaCreditoAReceber> 
    </ReconhecimentoCreditoAReceber> 
  </BlocoE> 
</Implanta> 
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Exemplo do bloco E contendo o Código Resumido da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoE> 
    <ReconhecimentoCreditoAReceber> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo A</Historico> 
     <CodigoResumidoConta>135</CodigoResumidoConta> 
     <CodigoResumidoContaCreditoAReceber>985</CodigoResumidoContaCreditoAReceber> 
    </ReconhecimentoCreditoAReceber> 
    <ReconhecimentoCreditoAReceber> 
      <Valor>999845</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo B</Historico> 
    <CodigoResumidoConta>136</CodigoResumidoConta> 
    <CodigoResumidoContaCreditoAReceber>658</CodigoResumidoContaCreditoAReceber> 
    </ReconhecimentoCreditoAReceber> 
  </BlocoE> 
</Implanta> 
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18 Descrição do Bloco F 
 

Pode-se entender o Bloco F como o contrário do bloco E, pois deve conter o resumo 

dos estornos das receitas a realizar do Conselho, ou seja, a diminuição dos créditos a 

receber do Conselho.  

Em todas as oportunidades nas quais o valor a receber pelo Conselho sofrer 

decréscimo - por: cancelamento de débito, desconto concedido por qualquer motivo, etc. - 

deve-se sensibilizar o crédito a receber do Conselho para menos de acordo com a natureza 

da receita/direito. 

A data a ser considerada neste caso é a data efetiva da diminuição do direito de 

receber. 

Obs.: importante lembrar-se dos descontos concedidos por antecipação de 

pagamento de anuidades, pois quando o profissional quita um débito pagando um valor 

menor que o devido, o crédito a receber do Conselho naturalmente diminui. 

1. Prefixo das contas do bloco F 
 

O código das contas presentes no Bloco E deve iniciar obrigatoriamente com o 

prefixo: 6.2.1.2 (grupo: RECEITA REALIZADA).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

Obs.: os lançamentos a serem realizados na fase de estorno de receitas a realizar 

sensibilizarão o grupo de contas do prefixo 4 (grupo: VARIAÇÃO PATRIMONIAL 

AUMENTATIVA). No entanto, para facilitar a integração com sistemas de terceiros definimos 

que a partir das contas do grupo 6.2.1.2, o SISCONT.NET chegará às contas corretas para 

registro dos lançamentos da fase. 

2. Estrutura do bloco F 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoF> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoF> deve conter no mínimo um elemento da tag filha <EstornoCreditoAReceber> 

e não há um número máximo. A tag <EstornoCreditoAReceber> contém a seguinte estrutura: 
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Elemento Descrição 

Valor Valor da receita realizada. No formato especificado no item 8 
acima.  

Histórico Texto identificador da receita realizada 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o 
prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a 
mesma conta dentro do bloco 

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o 
prefixo citado acima (campo alternativo ao CodigoConta) 

 

3. Exemplo do bloco F no arquivo XML 

Exemplo do bloco F contendo o Código da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoF> 
    <EstornoCreditoAReceber> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>6.2.1.2.9</CodigoConta> 
    </EstornoCreditoAReceber> 
    <EstornoCreditoAReceber> 
      <Valor>999845</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>6.2.1.2.8</CodigoConta> 
    </EstornoCreditoAReceber> 
  </BlocoF> 
</Implanta> 

 

Exemplo do bloco F contendo o Código Resumido da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoF> 
    <EstornoCreditoAReceber> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>137</CodigoResumidoConta> 
    </EstornoCreditoAReceber> 
    <EstornoCreditoAReceber> 
      <Valor>999845</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
    <CodigoResumidoConta>138</CodigoResumidoConta> 
    </EstornoCreditoAReceber> 
  </BlocoF> 
</Implanta> 
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19 Descrição do Bloco G - Inscrições em dívida ativa administrativa 
 

O Bloco G deve conter o resumo das inscrições em dívida ativa fase administrativa, 

considerando-se para contabilização a data de lançamento da dívida. 

Este lançamento sensibilizará a dívida ativa diminuindo o valor do crédito a receber 

no grupo ATIVO, ou seja, será registrado um lançamento permutativo. 

1. Prefixo das contas do bloco G 
 

O código das contas presentes no Bloco G deve iniciar obrigatoriamente com o 

prefixo: 1 (grupo: ATIVO).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

2. Estrutura do bloco G 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoG> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoG> deve conter sempre um (e somente um) elemento da tag filha 

<InscricaoDividaAtivaAdministrativa>. A tag <InscricaoDividaAtivaAdministrativa> contém a 

seguinte estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor da Inscrição em Dívida Ativa Administrativa. No 
formato especificado no item 8 acima.  

Histórico Texto identificador de Histórico 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre validando 
o prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos 
com a mesma conta dentro do bloco 

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas que 
possua o prefixo citado acima (campo alternativo ao 
CodigoConta) 
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3. Exemplo do bloco G no arquivo XML 

Exemplo do bloco G contendo o Código da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoG> 
    <InscricaoDividaAtivaAdministrativa> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>1.1.1.2.01</CodigoConta> 
    </InscricaoDividaAtivaAdministrativa> 
  </BlocoG> 
</Implanta> 
 

Exemplo do bloco G contendo o Código Resumido da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoG> 
    <InscricaoDividaAtivaAdministrativa> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>140</CodigoResumidoConta> 
    </InscricaoDividaAtivaAdministrativa> 
  </BlocoG> 
</Implanta> 

  



 

148 

 

20 Descrição do Bloco H - Inscrições em dívida ativa executiva 
 

O Bloco H deve conter o resumo das inscrições em dívida ativa fase executiva, 

considerando-se para contabilização a data da modificação de fase administrativa para a 

executiva dentro da dívida ativa. 

Este lançamento sensibilizará a dívida ativa executiva diminuindo o valor do crédito 

na fase administrativa no grupo ATIVO, ou seja, será registrado um lançamento permutativo. 

1. Prefixo das contas do bloco H 
 

O código das contas presentes no Bloco H deve iniciar obrigatoriamente com o 

prefixo: 1 (grupo: ATIVO).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

2. Estrutura do bloco H 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoH> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoH> deve conter sempre um (e somente um) elemento da tag filha 

<InscricaoDividaAtivaExecutiva>. A tag <InscricaoDividaAtivaExecutiva> contém a seguinte 

estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor da Inscrição em Dívida Ativa Executiva. No 
formato especificado no item 8 acima.  

Histórico Texto identificador de Histórico 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre 
validando o prefixo citado acima. Não pode haver dois 
elementos com a mesma conta dentro do bloco 

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas que 
possua o prefixo citado acima (campo alternativo ao 
CodigoConta) 

CodigoContaDividaAdministrativa Código da conta no Plano de Contas, sempre 
validando o prefixo citado acima. Campo opcional. 
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3. Exemplo do bloco H no arquivo XML 

Exemplo do bloco H contendo o Código da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoH> 
    <InscricaoDividaAtivaExecutiva> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>1.1.1.2.01</CodigoConta> 
      <CodigoContaDividaAdministrativa>1.1.1.1.01</CodigoContaDividaAdministrativa> 
    </InscricaoDividaAtivaExecutiva> 
  </BlocoH> 
</Implanta> 

 

Exemplo do bloco H contendo o Código Resumido da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoH> 
    <InscricaoDividaAtivaExecutiva> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>143</CodigoResumidoConta> 
      <CodigoContaDividaAdministrativa>1.1.1.1.01</CodigoContaDividaAdministrativa> 
    </InscricaoDividaAtivaExecutiva> 
  </BlocoH> 
</Implanta> 
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21 Descrição do Bloco I - Recebimentos em dívida ativa administrativa 
 

O Bloco I deve conter o resumo dos recebimentos de débitos inscritos em dívida ativa 

na fase administrativa, considerando-se a data do crédito para contabilização. 

Deve-se registrar o lançamento neste bloco em função da fase atual do débito – dívida 

ativa - e não na conta do débito original. Neste caso a conta utilizada deve ser a conta de 

dívida ativa no grupo de Receita Realizada. 

1. Prefixo das contas do bloco I 
 

O código das contas de receitas realizadas presentes no Bloco I deve iniciar 

obrigatoriamente com o prefixo: 6.2.1.2 (grupo: RECEITA REALIZADA).  

O código das contas do Lançamento da dívida administrativa presentes no Bloco I 

deve iniciar obrigatoriamente com o prefixo: 1 (grupo: ATIVO). 

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

O código conta crédito a receber das contas presentes no Bloco I é opcional e quando 

utilizado deve iniciar obrigatoriamente com o prefixo 1.1.2.2. 

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoContaCreditoAReceber> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo 

quando houver a utilização da tag <CodigoResumidoContaCreditoAReceber> em 

substituição. 

2. Estrutura do bloco I 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoI> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoI> deve conter no mínimo um elemento da tag filha < 

RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> e não há um número máximo. A tag 

<RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> contém a seguinte estrutura: 
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Elemento Descrição 

Valor Valor do Recebimento em Dívida Ativa 
Administrativa. No formato especificado no item 
8 acima.  

Histórico Texto identificador de Histórico 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre 
validando o prefixo citado acima.  

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas 
que possua o prefixo citado acima (campo 
alternativo ao CodigoConta) 

CodigoContaDividaAdministrativa Código da conta no Plano de Contas, sempre 
validando o prefixo citado acima. Campo 
opcional. 

Regiao Região do conselho. Campo opcional. 

ContabilizarFasePatrimonialNaVPA Permite a definição da utilização da VPA ou do 
ATIVO. Este campo é opcional, caso não 
esteja definido no arquivo, esta definição será 
buscada da configuração 

CodigoContaCreditoAReceber Código da conta no Plano de Contas utilizada 
como contrapartida nas receitas efetivas, 
sempre validando o prefixo citado acima. Não 
deve ser utilizado quando o elemento 
ContabilizarFasePatrimonialNaVPA estiver 
true. 

CodigoResumidoContaCreditoAReceber Código resumido da conta no Plano de Contas 
utilizada como contrapartida nas receitas 
efetivas e que possua o prefixo citado acima. 
(campo alternativo ao 
CodigoContaCreditoAReceber)  

QtdBoletos Permite informar a quantidade de recebimentos 

Repasse Tag opcional para clientes que não queiram 
que o sistema calcule o valor do repasse essa 
tag deverá conter o nome da configuração do 
repasse no Siscont.NET, e conter o 
detalhamento do repasses. Cada tag Repasse 
deve conter uma ou mais tags Repasses que 
por sua vez tem uma estrutura conforme 
demonstrada abaixo. 

NomeConfiguracao Nome da configuração do repasse, que deve 
existir no Siscont.NET, caso o sistema não 
encontre, o arquivo será rejeitado. Importante 
salientar que o sistema distingue caixa alta e 
baixa. 

Filha diretamente da tag Repasse 
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Estrutura da Tag Repasse: 
 

Repasses Os repasses propriamente ditos com as sub-tags 
abaixo 

EntidadeFavorecida Nome da Entidade Favorecida Destino na 
Configuração do repasse. 

Valor Valor do pagamento de repasse que será gerado pelo 
sistema, que deve ser um valor válido maior que 
zero, caso não seja, o arquivo será rejeitado. 

 

3. Exemplo do bloco I no arquivo XML 

Exemplo do bloco I contendo o Código da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoI> 
    <RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>1.1</CodigoConta>  
      <CodigoContaDividaAdministrativa>1.1</CodigoContaDividaAdministrativa> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
      <ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>false</ ContabilizarFasePatrimonialNaVPA > 
      <CodigoContaCreditoAReceber>1.1.2.2</CodigoContaCreditoAReceber>    

    </RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> 
  </BlocoI> 
</Implanta> 
 

Exemplo do bloco I contendo o Código Resumido da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoI> 
    <RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico exemplo</Historico> 
      CodigoResumidoConta>143</CodigoResumidoConta> 
      <CodigoContaDividaAdministrativa>1.1</CodigoContaDividaAdministrativa> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
      <ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>false</ ContabilizarFasePatrimonialNaVPA > 
      <CodigoResumidoContaCreditoAReceber>123</CodigoResumidoContaCreditoAReceber> 
    </RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> 
  </BlocoI> 
</Implanta> 
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Exemplo do bloco I contendo a quantidade de boletos 
 

<Implanta> 
  <BlocoI> 
    <RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico exemplo</Historico> 
      CodigoResumidoConta>143</CodigoResumidoConta> 
      <CodigoContaDividaAdministrativa>1.1</CodigoContaDividaAdministrativa> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
      <ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>false</ ContabilizarFasePatrimonialNaVPA > 
      <CodigoResumidoContaCreditoAReceber>123</CodigoResumidoContaCreditoAReceber> 
      <QtdBoletos>123</QtdBoletos> 
    </RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> 
  </BlocoI> 
</Implanta> 
 

Exemplo do bloco I contendo a tag Repasses 

1. Exemplo utilizando apenas uma entidade favorecida  
 

<Implanta> 
   <BlocoI> 
    <RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> 

      <Valor>1000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      CodigoResumidoConta>143</CodigoResumidoConta> 
      <CodigoContaDividaAdministrativa>1.1</CodigoContaDividaAdministrativa> 
      <Regiao>Nao Informada</Regiao> 
      <Repasse> 
   <NomeConfiguracao>REPASSE CONSELHO FEDERAL</NomeConfiguracao> 
        <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>1000</Valor> 
        </Repasses> 
      </Repasse> 
    </RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> 
    <RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> 

      <Valor>100000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>133</CodigoResumidoConta> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
      <Repasse> 
   <NomeConfiguracao>REPASSE CONSELHO FEDERAL</NomeConfiguracao> 
        <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>5000</Valor> 
        </Repasses> 
      </Repasse> 
    </RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> 
  </BlocoI> 
</Implanta> 
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2. Exemplo utilizando duas entidades favorecidas 
 

<Implanta> 
   <BlocoI> 
    <RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> 

      <Valor>10000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>132</CodigoResumidoConta> 
      <Regiao>Nao Informada</Regiao> 
      <Repasse> 
   <NomeConfiguracao>REPASSE CONSELHO FEDERAL</NomeConfiguracao> 
        <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>1000</Valor> 
        </Repasses> 
 <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>Confea</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>2000</Valor> 
        </Repasses> 
      </Repasse> 
    </RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> 
    <RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> 

      <Valor>100000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>133</CodigoResumidoConta> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
     <Repasse> 
   <NomeConfiguracao>REPASSE CONSELHO FEDERAL</NomeConfiguracao> 
        <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>100</Valor> 
        </Repasses> 
 <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>Confea</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>200</Valor> 
        </Repasses> 
      </Repasse> 
    </RecebimentoDividaAtivaAdministrativa> 
  </BlocoI> 
</Implanta> 
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22 Descrição do Bloco J - Recebimentos em dívida ativa executiva 
 

O Bloco J deve conter o resumo dos recebimentos de débitos inscritos em dívida 

ativa na fase executiva, considerando-se a data do crédito para contabilização. 

Deve-se registrar o lançamento neste bloco em função da fase atual do débito – dívida 

ativa - e não na conta do débito original. Neste caso a conta utilizada deve ser a conta de 

dívida ativa no grupo de Receita Realizada. 

1. Prefixo das contas do bloco J 
 

O código das contas de receitas realizadas presentes no Bloco J deve iniciar 

obrigatoriamente com o prefixo: 6.2.1.2 (grupo: RECEITA REALIZADA).  

O código das contas do Lançamento da dívida executiva presentes no Bloco J deve 

iniciar obrigatoriamente com o prefixo: 1 (grupo: ATIVO). 

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

O código conta crédito a receber das contas presentes no Bloco J é opcional e 

quando utilizado deve iniciar obrigatoriamente com os prefixos 1.2.1.1 ou 1.1.2.2. 

A existência de contas neste bloco com prefixos diferentes dos citados na tag 

<CodigoContaCreditoAReceber> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo 

quando houver a utilização da tag <CodigoResumidoContaCreditoAReceber> em 

substituição. 

2. Estrutura do bloco J 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoJ> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoJ> deve conter no mínimo um elemento da tag filha < 

RecebimentoDividaAtivaExecutiva> e não há um número máximo. A tag < 

RecebimentoDividaAtivaExecutiva> contém a seguinte estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor do Recebimento em Dívida Ativa 
Executiva. No formato especificado no item 8 
acima.  

Histórico Texto identificador de Histórico 
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CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre 
validando o prefixo citado acima.  

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas 
que possua o prefixo citado acima (campo 
alternativo ao CodigoConta) 

CodigoContaDividaExecutiva Código da conta no Plano de Contas, sempre 
validando o prefixo citado acima. Campo 
opcional. 

Regiao Região do conselho. Campo opcional. 

ContabilizarFasePatrimonialNaVPA Permite a definição da utilização da VPA ou do 
ATIVO. Este campo é opcional, caso não 
esteja definido no arquivo, esta definição será 
buscada da configuração 

CodigoContaCreditoAReceber Código da conta no Plano de Contas utilizada 
como contrapartida nas receitas efetivas, 
sempre validando o prefixo citado acima. Não 
deve ser utilizado quando o elemento 
ContabilizarFasePatrimonialNaVPA estiver 
true. 

CodigoResumidoContaCreditoAReceber Código resumido da conta no Plano de Contas 
utilizada como contrapartida nas receitas 
efetivas e que possua o prefixo citado acima. 
(campo alternativo ao 
CodigoContaCreditoAReceber)  

QtdBoletos Permite informar a quantidade de 
recebimentos. 

Repasse Tag opcional para clientes que não queiram 
que o sistema calcule o valor do repasse essa 
tag deverá conter o nome da configuração do 
repasse no Siscont.NET, e conter o 
detalhamento do repasses. Cada tag Repasse 
deve conter uma ou mais tags Repasses que 
por sua vez tem uma estrutura conforme 
demonstrada abaixo. 

NomeConfiguracao Nome da configuração do repasse, que deve 
existir no Siscont.NET, caso o sistema não 
encontre, o arquivo será rejeitado. Importante 
salientar que o sistema distingue caixa alta e 
baixa. 

Filha diretamente da tag Repasse 

Estrutura da Tag Repasse: 
 

 
Repasses 

Os repasses propriamente ditos com as sub-tags 
abaixo 
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EntidadeFavorecida Nome da Entidade Favorecida Destino na 
Configuração do repasse. 

Valor Valor do pagamento de repasse que será gerado pelo 
sistema, que deve ser um valor válido maior que 
zero, caso não seja, o arquivo será rejeitado. 

 

3. Exemplo do bloco J no arquivo XML 

Exemplo do bloco J contendo o Código da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoJ> 
    <RecebimentoDividaAtivaExecutiva> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>1.1</CodigoConta> 
      <CodigoContaDividaExecutiva>1.1</CodigoContaDividaExecutiva> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
      <ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>false</ ContabilizarFasePatrimonialNaVPA > 
      <CodigoContaCreditoAReceber>1.1.2.2</CodigoContaCreditoAReceber>  
    </RecebimentoDividaAtivaExecutiva> 
  </BlocoJ> 

</Implanta> 

 

Exemplo do bloco J Código Resumido da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoJ> 
    <RecebimentoDividaAtivaExecutiva> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      CodigoResumidoConta>143</CodigoResumidoConta> 
      <CodigoContaDividaExecutiva>1.1</CodigoContaDividaExecutiva> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
      <ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>false</ ContabilizarFasePatrimonialNaVPA > 
      <CodigoResumidoContaCreditoAReceber>123</CodigoResumidoContaCreditoAReceber> 
    </RecebimentoDividaAtivaExecutiva> 
  </BlocoJ> 

</Implanta> 
  



 

158 

 

Exemplo do bloco J contendo a quantidade de recebimento 
 

<Implanta> 
  <BlocoJ> 
    <RecebimentoDividaAtivaExecutiva> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      CodigoResumidoConta>143</CodigoResumidoConta> 
      <CodigoContaDividaExecutiva>1.1</CodigoContaDividaExecutiva> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
      <ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>false</ ContabilizarFasePatrimonialNaVPA > 
      <CodigoResumidoContaCreditoAReceber>123</CodigoResumidoContaCreditoAReceber> 
      <QtdBoletos>561</QtdBoletos> 
    </RecebimentoDividaAtivaExecutiva> 
  </BlocoJ> 
</Implanta> 

 

Exemplo do bloco J contendo a tag Repasses 

1. Exemplo utilizando apenas uma entidade favorecida  
 

<Implanta> 
   <BlocoJ> 
    <RecebimentoDividaAtivaExecutiva> 
      <Valor>1000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      CodigoResumidoConta>143</CodigoResumidoConta> 
      <CodigoContaDividaAdministrativa>1.1</CodigoContaDividaAdministrativa> 
      <Regiao>Nao Informada</Regiao> 
      <Repasse> 
   <NomeConfiguracao>REPASSE CONSELHO FEDERAL</NomeConfiguracao> 
        <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>1000</Valor> 
        </Repasses> 
      </Repasse> 
    </RecebimentoDividaAtivaExecutiva> 
    <RecebimentoDividaAtivaExecutiva> 
      <Valor>100000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>133</CodigoResumidoConta> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
      <Repasse> 
   <NomeConfiguracao>REPASSE CONSELHO FEDERAL</NomeConfiguracao> 
        <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>5000</Valor> 
        </Repasses> 
      </Repasse> 
    </RecebimentoDividaAtivaExecutiva> 
  </BlocoJ> 
</Implanta> 
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2. Exemplo utilizando duas entidades favorecidas 
 

<Implanta> 
   <BlocoJ> 
    <RecebimentoDividaAtivaExecutiva> 
      <Valor>10000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>132</CodigoResumidoConta> 
      <Regiao>Nao Informada</Regiao> 
      <Repasse> 
   <NomeConfiguracao>REPASSE CONSELHO FEDERAL</NomeConfiguracao> 
        <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>1000</Valor> 
        </Repasses> 
 <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>Confea</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>2000</Valor> 
        </Repasses> 
      </Repasse> 
    </RecebimentoDividaAtivaExecutiva> 
    <RecebimentoDividaAtivaExecutiva> 
      <Valor>100000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>133</CodigoResumidoConta> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
     <Repasse> 
   <NomeConfiguracao>REPASSE CONSELHO FEDERAL</NomeConfiguracao> 
        <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>100</Valor> 
        </Repasses> 
 <Repasses> 
          <EntidadeFavorecida>Confea</EntidadeFavorecida> 
          <Valor>200</Valor> 
        </Repasses> 
      </Repasse> 
    </RecebimentoDividaAtivaExecutiva> 
  </BlocoJ> 
</Implanta> 
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23 Descrição do Bloco K - Estornos de recebimentos em dívida ativa 
administrativa 

 

Pode-se entender o Bloco K como o contrário do bloco I, pois deve conter o resumo 

dos estornos das receitas recebidas em dívida ativa administrativa.  

A data a ser considerada neste caso é a data efetiva da devolução ou estorno do 

pagamento do débito no Conselho. 

1. Prefixo das contas do bloco K 
 

O código das contas de receitas presentes no Bloco K deve iniciar obrigatoriamente 

com o prefixo: 6.2.1.2 (grupo: RECEITA REALIZADA).  

O código das contas do Lançamento da dívida administrativa presentes no Bloco K 

deve iniciar obrigatoriamente com o prefixo: 1 (grupo: ATIVO). 

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

2. Estrutura do bloco K 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoK> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoK> deve conter no mínimo um elemento da tag filha < 

EstornoDividaAtivaAdministrativa> e não há um número máximo. A tag 

<EstornoDividaAtivaAdministrativa> contém a seguinte estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor do estorno em Dívida Ativa Administrativa. No 
formato especificado no item 8 acima.  

Histórico Texto identificador de Histórico 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre 
validando o prefixo citado acima. Não pode haver dois 
elementos com a mesma conta dentro do bloco 

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas que 
possua o prefixo citado acima (campo alternativo ao 
CodigoConta) 

CodigoContaDividaAdministrativa Código da conta no Plano de Contas, sempre 
validando o prefixo citado acima. Campo opcional. 

Regiao Região do conselho. Campo opcional. 
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3. Exemplo do bloco K no arquivo XML 

Exemplo do bloco K contendo o código da conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoK> 
    <EstornoDividaAtivaAdministrativa> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>1.1</CodigoConta> 
      <CodigoContaDividaAdministrativa>1.1</CodigoContaDividaAdministrativa> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
    </EstornoDividaAtivaAdministrativa> 
  </BlocoK> 

</Implanta> 

 

Exemplo do bloco K contendo o código resumido da conta 
 

<Implanta> 
<BlocoK> 
    <EstornoDividaAtivaAdministrativa> 
     <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
       CodigoResumidoConta>150</CodigoResumidoConta> 
      <CodigoContaDividaAdministrativa>1.1</CodigoContaDividaAdministrativa> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
    </EstornoDividaAtivaAdministrativa> 
  </BlocoK> 
</Implanta> 

  



 

162 

 

24 Descrição do Bloco L - Estornos de recebimentos em dívida ativa 
executiva 
 

Pode-se entender o Bloco L como o contrário do bloco J, pois deve conter o resumo 

dos estornos das receitas recebidas em dívida ativa executiva.  

A data a ser considerada neste caso é a data efetiva da devolução ou estorno do 

pagamento do débito no Conselho. 

1. Prefixo das contas do bloco L 
 

O código das contas de receitas presentes no Bloco L deve iniciar obrigatoriamente 

com o prefixo: 6.2.1.2 (grupo: RECEITA REALIZADA).  

O código das contas do Lançamento da dívida administrativa presentes no Bloco L 

deve iniciar obrigatoriamente com o prefixo: 1 (grupo: ATIVO). 

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

2. Estrutura do bloco L 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoL> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoL> deve conter no mínimo um elemento da tag filha < 

EstornoDividaAtivaExecutiva> e não há um número máximo. A tag 

<EstornoDividaAtivaExecutiva> contém a seguinte estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor do estorno em Dívida Ativa Executiva. No formato 
especificado no item 8 acima.  

Histórico Texto identificador de Histórico 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o 
prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com 
a mesma conta dentro do bloco. 

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas que possua 
o prefixo citado acima (campo alternativo ao CodigoConta) 

CodigoContaDividaExecutiva Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o 
prefixo citado acima. Campo opcional. 

Regiao Região do conselho. Campo opcional. 
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3. Exemplo do bloco L no arquivo XML 

Exemplo do bloco L contendo o código da conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoL> 
    <EstornoDividaAtivaExecutiva> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>1.1</CodigoConta> 
      <CodigoContaDividaExecutiva>1.1</CodigoContaDividaExecutiva> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
    </EstornoDividaAtivaExecutiva> 
  </BlocoL> 

</Implanta> 

 

Exemplo do bloco L contendo o código resumido da conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoL> 
    <EstornoDividaAtivaExecutiva> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
       CodigoResumidoConta>151</CodigoResumidoConta> 
      <CodigoContaDividaExecutiva>1.1</CodigoContaDividaExecutiva> 
      <Regiao>Região A</Regiao> 
    </EstornoDividaAtivaExecutiva> 
  </BlocoL> 
</Implanta> 
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25 Descrição do Bloco M - Cancelamentos em dívida ativa 
administrativa 
 

O Bloco M deve conter o resumo dos cancelamento de débitos em dívida ativa e/ou 

os cancelamentos das inscrições em dívida ativa administrativa por qualquer motivo. 

A data a ser considerada neste caso é a data efetiva da cancelamento do débito no 

Conselho. 

Os registros contemplados neste bloco serão lançados como contrapartida da conta 

de Perdas presente no grupo 3 (Variação Patrimonial Diminutiva). Caso o Conselho esteja 

retornando o valor da dívida para um débito normal (crédito a receber) deve-se gerar um 

registro do débito original nesta data no bloco E – Reconhecimento de Créditos a Receber. 

1. Prefixo das contas do bloco M 
 

O código das contas presentes no Bloco M deve iniciar obrigatoriamente com o 

prefixo: 1. (grupo ATIVO).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

2. Estrutura do bloco M 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoM> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoM> deve conter sempre um (e somente um) elemento da tag filha 

<CancelamentoDividaAtivaAdministrativa>. A tag 

<CancelamentoDividaAtivaAdministrativa> contém a seguinte estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor do cancelamento em Dívida Ativa Administrativa. No 
formato especificado no item 8 acima.  

Histórico Texto identificador de Histórico 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o prefixo 
citado acima. Não pode haver dois elementos com a mesma 
conta dentro do bloco 

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o 
prefixo citado acima (campo alternativo ao CodigoConta) 
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3. Exemplo do bloco M no arquivo XML 

Exemplo do bloco M contendo o código da conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoM> 
    <CancelamentoDividaAtivaAdministrativa> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>1.1</CodigoConta> 
    </CancelamentoDividaAtivaAdministrativa> 
  </BlocoM> 
</Implanta> 

Exemplo do bloco M contendo o código resumido da conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoM> 
    <CancelamentoDividaAtivaAdministrativa> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
       CodigoResumidoConta>152</CodigoResumidoConta> 
    </CancelamentoDividaAtivaAdministrativa> 
  </BlocoM> 
</Implanta> 
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26 Descrição do Bloco N - Cancelamentos em dívida ativa executiva 
 

O Bloco N deve conter o resumo dos cancelamento de débitos em dívida ativa 

executiva e/ou os cancelamentos das inscrições em dívida ativa por qualquer motivo. 

A data a ser considerada neste caso é a data efetiva da cancelamento do débito no 

Conselho. 

Os registros contemplados neste bloco serão lançados como contrapartida da conta 

de Perdas presente no grupo 3 (Variação Patrimonial Diminutiva). Caso o Conselho esteja 

retornando o valor da dívida para um débito normal (crédito a receber) deve-se gerar um 

registro do débito original nesta data no bloco E – Reconhecimento de Créditos a Receber. 

Da mesma forma, caso o Conselho esteja retornando o débito para a fase administrativa, 

deve-se detalhar o mesmo no bloco G – Inscrições em dívida ativa administrativa. 

1. Prefixo das contas do bloco N 
 
O código das contas presentes no Bloco N deve iniciar obrigatoriamente com o 

prefixo: 1. (grupo ATIVO).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

2. Estrutura do bloco N 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoN> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoN> deve conter sempre um (e somente um) elemento da tag filha 

<CancelamentoDividaAtivaExecutiva>. A tag <CancelamentoDividaAtivaExecutiva> contém 

a seguinte estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor do cancelamento em Dívida Ativa Executiva. No formato 
especificado no item 8 acima.  

Histórico Texto identificador de Histórico 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o prefixo 
citado acima. Não pode haver dois elementos com a mesma 
conta dentro do bloco 
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CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o 
prefixo citado acima (campo alternativo ao CodigoConta) 

3. Exemplo do bloco N no arquivo XML 

Exemplo do bloco N contendo o código da conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoN> 
    <CancelamentoDividaAtivaExecutiva> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>1.1</CodigoConta> 
    </ CancelamentoDividaAtivaExecutiva> 
  </BlocoN> 
</Implanta> 

Exemplo do bloco N contendo o código resumido da conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoN> 
    <CancelamentoDividaAtivaExecutiva> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      CodigoResumidoConta>154</CodigoResumidoConta> 
    </ CancelamentoDividaAtivaExecutiva> 
  </BlocoN> 
</Implanta> 

  



 

168 

 

27 Descrição do Bloco O – Estorno de entradas financeiras efetivas 

O Bloco O deve conter o resumo dos estorno das entradas financeiras efetivas, ou 

seja, uma linha para o total do estorno em cada conta bancária, caixa, cartão de crédito ou 

cartão de débito, considerando-se a data crédito do recebimento presente no arquivo de 

retorno bancário (no caso dos recebimentos por boleto). 

1. Prefixo das contas do bloco O 

O código das contas presentes no Bloco O deve iniciar obrigatoriamente com o 
prefixo: 1 (grupo: ATIVO) ou 2 (grupo: PASSIVO).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 
<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 
utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

2. Estrutura do bloco O 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoO> que é filho diretamente da tag raiz 
<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 
A tag <BlocoO> deve conter no mínimo um elemento da tag filha 
<EstornoEntradaFinanceira> e não há um número máximo. A tag 
<EstornoEntradaFinanceira> contém a seguinte estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor do Estorno Financeiro. No formato especificado no item 8 
acima. 

Histórico Texto identificador do estorno financeiro 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o 
prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a 
mesma conta dentro do bloco 

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o 
prefixo citado acima (campo alternativo ao CodigoConta) 
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3. Exemplo do bloco O no arquivo XML  

Exemplo do bloco O contendo o Código da Conta 
 

<Implanta> 
<BlocoO> 

    <EstornoEntradaFinanceira> 

      <Valor>150</Valor> 

      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 

      <CodigoConta>1.1.1.2</CodigoConta> 

    </EstornoEntradaFinanceira> 

    <EstornoEntradaFinanceira> 

      <Valor>300</Valor> 

      <Historico>Historico Exemplo em outra conta</Historico> 

      <CodigoConta>2.1.1.1</CodigoConta> 

    </EstornoEntradaFinanceira> 

  </BlocoO> 

</Implanta> 

Exemplo do bloco O contendo o Código Resumido da Conta 
 

<Implanta> 
<BlocoO> 

    <EstornoEntradaFinanceira> 

      <Valor>150</Valor> 

      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 

      <CodigoResumidoConta>123</CodigoResumidoConta> 

    </EstornoEntradaFinanceira> 

    <EstornoEntradaFinanceira> 

      <Valor>300</Valor> 

      <Historico>Historico Exemplo em outra conta</Historico> 

     <CodigoResumidoConta>120</CodigoResumidoConta> 

    </EstornoEntradaFinanceira> 

  </BlocoO> 

</Implanta> 
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27  Descrição do Bloco P – Recebimento de cartões de crédito/débito 

O Bloco P deve conter lançamentos de previsão de recebimentos parcelados por 

meio de cartão de crédito e cartão de débito. O controle de compensação futura de tais 

parcelamentos será realizado através do SISCONT.NET. 

1. Prefixo das contas do bloco P 

O código das contas presentes no Bloco P deve iniciar obrigatoriamente com o 

prefixo: 1 para a conta banco e conta movimento, 6 para conta recebimento, e 

opcionalmente caso a tag 'ContabilizarFasePatrimonialNaVPA' esteja marcada como 'false' 

a conta de contrapartida patrimonial deve iniciar com prefixo 1, 2 ou 4. 

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<ContaMovimento>, <ContaBanco> e <ContaReceita> implicará na rejeição do arquivo em 

sua totalidade. 

2. Estrutura do bloco P 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoP> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoP> deve conter no mínimo um elemento da tag filha <RecebimentoCartoes> e 

esta tag deve ter no mínimo uma tag filha <Detalhes> com um <Detalhe> não há um número 

máximo. As informações ContabilizarFasePatrimonialNaVPA (opcional) e 

CodigoContaCreditoAReceber podem ser informadas no registro de detalhe. A tag 

<RecebimentoCartoes> contém a seguinte estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor de previsto para o recebimento do cartão. No 
formato especificado no item 8 acima.  

Histórico Texto identificador do recebimento do cartão 

ContaMovimento Código da conta no Plano de Contas, sempre 
validando o prefixo citado acima. Não pode haver 
dois elementos com a mesma conta dentro do bloco 
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ContaBanco Código da conta no Plano de Contas, sempre 
validando o prefixo citado acima. Não pode haver 
dois elementos com a mesma conta dentro do bloco 

Regiao Região do conselho 

DataPrevisao Data prevista para o crédito em conta 

CPFCNPJ CPF ou CNPJ da pessoa que efetuou o pagamento  

CodigoBanco Código do banco 

NumeroCartao Quatro últimos números do cartão 

BandeiraCartao Bandeira do cartão 

ParcelaQuantidade Número de parcelas do pagamento, este valor deve 
ser maior que zero. 

ParcelaNumero Número da parcela do pagamento, este valor deve 
ser maior que zero 

NumeroControle Número de controle do pagamento em referência ao 
SISCAF 

ContabilizarFasePatrimonialNaVPA Permite a definição da utilização da VPA ou do 
ATIVO. 

Este campo é opcional, caso não esteja definido 
no arquivo, esta definição será buscada da 
configuração 

CodigoContaCreditoAReceber Código da conta no Plano de Contas do grupo 1,2 
ou 4 utilizada como contrapartida nas receitas 
efetivas. Não deve ser utilizado quando o 
elemento 

ContabilizarFasePatrimonialNaVPA não estiver 
explícito no bloco 

Detalhes Tag que deverá conter o detalhamento do 
pagamento, cada tag RecebimentoCartoes deve 
conter exatamente uma tag detalhes, que por sua 
vez tem uma estrutura conforme demonstrada 
abaixo. 
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Detalhamento da tag Detalhe: 

 

Elemento Descrição 

ContaReceita Código da conta no Plano de Contas, sempre 
validando o prefixo citado acima. Não pode haver 
dois elementos com a mesma conta dentro do bloco 

ContabilizarFasePatrimonialNaVPA Permite a definição da utilização da VPA ou do 
ATIVO. 

Este campo é opcional, caso não esteja definido 
no arquivo, esta definição será buscada da 
configuração 

CodigoContaCreditoAReceber Código da conta no Plano de Contas do grupo 1,2 
ou 4 utilizada como contrapartida nas receitas 
efetivas. Não deve ser utilizado quando o 
elemento 

ContabilizarFasePatrimonialNaVPA não estiver 
explícito no bloco 

Valor Valor do recebimento, a soma dos valores na tag 
detalhes deve ser exatamente igual ao valor contido 
na tag ValorPrevisto, senão o arquivo será rejeitado. 

3. Exemplo do bloco P no arquivo XML 
 

<Implanta> 
<BlocoP> 
   <RecebimentoCartao>     
 <Valor>100050</Valor> 
 <Historico>Historico de Exemplo A</Historico>   
 <ContaMovimento>1.1.1.1.1.01.01</ContaMovimento> 
 <ContaBanco>1.1.1.1.1.19.01.01</ContaBanco>   
 <Regiao>Região de Exemplo A</Regiao>     
 <DataPrevisao>01012015</DataPrevisao>     
 <CPFCNPJ>68.225.063/0001-80</CPFCNPJ> 
 <CodigoBanco>001</CodigoBanco> 
 <NumeroCartao>0001</NumeroCartao> 
 <BandeiraCartao>Cartão de Exeplo A</BandeiraCartao> 
 <ParcelaQuantidade>1</ParcelaQuantidade> 
 <ParcelaNumero>1</ParcelaNumero> 
 <NumeroControle>001</NumeroControle>   
 <Detalhes> 
  <Detalhe> 
   <ContaReceita>6.2.1.2.1.13.10.01</ContaReceita> 
   <Valor>50025</Valor> 
  </Detalhe>         
  <Detalhe> 
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   <ContaReceita>6.2.1.2.1.12.40.01.002</ContaReceita> 
   <Valor>25025</Valor> 
  </Detalhe>            
 </Detalhes> 
    </RecebimentoCartao> 
  </BlocoP> 
</Implanta> 
 

Exemplo do bloco P no arquivo XML com tag opcional para utilizar uma 
contrapartida patrimonial na receita diferente da usada pela configuração 
do SISCONT.NET , deve-se utilizar a tag 
'ContabilizarFasePatrimonialNaVPA' valorada como 'false' e logo em 
seguida a conta a ser utilizada iniciando com prefixo 1, 2 ou 4. 

 

<Implanta> 
<BlocoP> 
   <RecebimentoCartao>     
 <Valor>100050</Valor> 
 <Historico>Historico de Exemplo A</Historico>   
 <ContaMovimento>1.1.1.1.1.01.01</ContaMovimento> 
 <ContaBanco>1.1.1.1.1.19.01.01</ContaBanco>   
 <Regiao>Região de Exemplo A</Regiao>     
 <DataPrevisao>01012015</DataPrevisao>     
 <CPFCNPJ>68.225.063/0001-80</CPFCNPJ> 
 <CodigoBanco>001</CodigoBanco> 
 <NumeroCartao>0001</NumeroCartao> 
 <BandeiraCartao>Cartão de Exeplo A</BandeiraCartao> 
 <ParcelaQuantidade>1</ParcelaQuantidade> 
 <ParcelaNumero>1</ParcelaNumero> 
 <NumeroControle>001</NumeroControle>   
 <ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>false</ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>  
 <CodigoContaCreditoAReceber>4.4.2.9.1.07</CodigoContaCreditoAReceber>  
 <Detalhes> 
  <Detalhe> 
   <ContaReceita>6.2.1.2.1.13.10.01</ContaReceita> 
   <Valor>50025</Valor> 
  </Detalhe>         
  <Detalhe> 
   <ContaReceita>6.2.1.2.1.12.40.01.002</ContaReceita> 
   <Valor>25025</Valor> 
  </Detalhe>            
 </Detalhes> 
    </RecebimentoCartao> 
  </BlocoP> 
</Implanta> 
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Exemplo do bloco P no arquivo XML com tag opcional (utilizada na tag 
Detalhe) para utilizar uma contrapartida patrimonial na receita diferente da 
usada pela configuração do SISCONT.NET , deve-se utilizar a tag 
'ContabilizarFasePatrimonialNaVPA' valorada como 'false' e logo em 
seguida a conta a ser utilizada iniciando com prefixo 1, 2 ou 4. 

 

<Implanta> 
<BlocoP> 
   <RecebimentoCartao>     
 <Valor>100050</Valor> 
 <Historico>Historico de Exemplo A</Historico>   
 <ContaMovimento>1.1.1.1.1.01.01</ContaMovimento> 
 <ContaBanco>1.1.1.1.1.19.01.01</ContaBanco>   
 <Regiao>Região de Exemplo A</Regiao>     
 <DataPrevisao>01012015</DataPrevisao>     
 <CPFCNPJ>68.225.063/0001-80</CPFCNPJ> 
 <CodigoBanco>001</CodigoBanco> 
 <NumeroCartao>0001</NumeroCartao> 
 <BandeiraCartao>Cartão de Exeplo A</BandeiraCartao> 
 <ParcelaQuantidade>1</ParcelaQuantidade> 
 <ParcelaNumero>1</ParcelaNumero> 
 <NumeroControle>001</NumeroControle>   
 <ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>false</ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>  
 <CodigoContaCreditoAReceber>4.4.2.9.1.07</CodigoContaCreditoAReceber>  
 <Detalhes> 
  <Detalhe> 
   <ContaReceita>6.2.1.2.1.13.10.01</ContaReceita> 
   <Valor>50025</Valor> 
  </Detalhe>         
  <Detalhe> 

<ContaReceita>6.2.1.2.1.12.40.01.002</ContaReceita>      
 <ContabilizarFasePatrimonialNaVPA>false</ContabilizarFasePatrimonialNaVP
A>             
 <CodigoContaCreditoAReceber>4.4.2.9.1.07</CodigoContaCreditoAReceber> 

   <Valor>25025</Valor> 
  </Detalhe>            
 </Detalhes> 
    </RecebimentoCartao> 
  </BlocoP> 
</Implanta> 
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28 Descrição do Bloco Q – Recebimento de excedente 
 

O Bloco Q deve conter as entradas financeiras com valor excedente, ou seja, 

pagamento maior que o débito. 

1. Prefixo das contas do bloco Q 
 

O código das contas presentes no Bloco Q deve iniciar obrigatoriamente com o 

prefixo: 2 (grupo: PASSIVO).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

2. Estrutura do bloco Q 
 
O bloco consiste em um elemento tag <BlocoQ> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoQ> é opcional, mas quando houver, deve conter no mínimo um elemento da tag 

filha <RecebimentoExcedente>. 

A tag <RecebimentoExcedente> contém a seguinte estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor da Entrada Financeira. No formato especificado no item 8 
acima.  

Histórico Texto identificador da entrada financeira 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o 
prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a 
mesma conta dentro do bloco 

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o 
prefixo citado acima (campo alternativo ao CodigoConta) 
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3. Exemplo do bloco Q no arquivo XML 

Exemplo do bloco Q contendo o Código da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoQ> 
    <RecebimentoExcedente> 
      <Valor>150</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>2.1.1.2</CodigoConta> 
      <CodigoResumidoConta>2.1.1.1</CodigoResumidoConta> 
    </RecebimentoExcedente> 
    <RecebimentoExcedente> 
      <Valor>300</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo em outra conta</Historico> 
      <CodigoConta>2.1.1.1</CodigoConta> 
      <CodigoResumidoConta>2.1.1.1</CodigoResumidoConta> 
    </RecebimentoExcedente> 
  </BlocoQ> 
</Implanta> 
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29 Descrição do Bloco R – Estorno de recebimento de excedente 
 

O Bloco R deve conter as entradas financeiras dos estornos de valor excedente, ou 

seja, devolução de pagamento feitos a maior. 

1. Prefixo das contas do bloco R 
 

O código das contas presentes no Bloco R deve iniciar obrigatoriamente com o 

prefixo: 2 (grupo: PASSIVO).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoConta> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade, salvo quando houver a 

utilização da tag <CodigoResumidoConta> em substituição. 

O código das contas banco presentes no Bloco R deve iniciar obrigatoriamente com 

o prefixo: 1. 

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado na tag 

<CodigoContaBanco> implicará na rejeição do arquivo em sua totalidade. 

 

2. Estrutura do bloco R 
 
O bloco consiste em um elemento tag <BlocoR> que é filho diretamente da tag raiz 

<Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes da tag <Trailer>. 

A tag <BlocoR> é opcional, mas quando houver, deve conter no mínimo um elemento da tag 

filha <EstornoRecebimentoExcedente>. 

A tag <EstornoRecebimentoExcedente> contém a seguinte estrutura: 

 

Elemento Descrição 

Valor Valor da Entrada Financeira. No formato especificado no item 8 
acima.  

Histórico Texto identificador da entrada financeira 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o 
prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a 
mesma conta dentro do bloco 

CodigoResumidoConta Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o 
prefixo citado acima (campo alternativo ao CodigoConta) 

CodigoContaBanco Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o 
prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a 
mesma conta banco dentro do bloco. 
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3. Exemplo do bloco R no arquivo XML  

Exemplo do bloco R contendo o Código da Conta 
 

<Implanta> 
  <BlocoR> 
    <EstornoRecebimentoExcedente> 
      <Valor>150</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>2.1.1.2</CodigoConta> 
      <CodigoResumidoConta>2.1.1.1</CodigoResumidoConta> 
      <CodigoContaBanco>1.2.3.3.1.01</CodigoContaBanco> 
    </EstornoRecebimentoExcedente> 
    <EstornoRecebimentoExcedente> 
      <Valor>300</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo em outra conta</Historico> 
      <CodigoConta>2.1.1.1</CodigoConta> 
      <CodigoResumidoConta>2.1.1.1</CodigoResumidoConta> 
      <CodigoContaBanco>1.2.3.3.1.02</CodigoContaBanco> 
    </EstornoRecebimentoExcedente> 
  </BlocoR> 
</Implanta> 
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Contato para dúvidas e/ou sugestões 
 

Gentileza encaminhar e-mail para implanta@conselhos.com.br para maiores 

esclarecimentos. 

 

mailto:implanta@conselhos.com.br

