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Considerações Gerais: 

Para o envio das informações em lote é necessário que sejam produzidos arquivos 

conforme os leiautes apresentados mais à frente. A novidade dessa versão decorre da grande 

simplificação pela qual passou o módulo financeiro, em virtude de novas diretrizes estabelecidas 

pela ABC em parceria com a Controladoria Geral da União, possibilitando a obtenção de parte 

considerável dos dados de interesse por meio de outras fontes sistematizadas. 

Como resultado dessa iniciativa foi possível obter um leiaute único destinado à geração dos 

registros de execuções financeiras ocorridas no âmbito do projeto, exibido mais à frente. Será 

apresentado ainda um leiaute específico para a geração de arquivo contendo o domínio de contas 

contábeis referenciadas nos registros de execução, cuja utilização, a princípio, ocorrerá uma só vez 

(ou em casos excepcionais em que ocorra mudança na estrutura do plano de contas do organismo 

internacional). 

As instruções que traduzem o padrão essencial para composição dos arquivos, a fim de 

assegurar sua conformidade e interpretação pelo sistema após a submissão são: 

 

 Formato do arquivo: o arquivo de importação deverá ser OBRIGATORIAMENTE um 

arquivo texto e possuir a extensão TXT. 

 

 Ordem dos campos: os campos deverão ser informados de acordo com a ordem pré-

definida no leiaute do respectivo arquivo. 

 

 Linha de cabeçalho (header) obrigatória: todo arquivo deverá conter uma linha de 

cabeçalho. 

 

 Separador de campos: os campos deverão ser separados por uma barra vertical “|” 

(também conhecida por pipe), e os registros deverão estar em linhas diferentes. Caso não 

haja valor para determinado campo num registro, ainda assim o separador do campo 

seguinte deve ser mantido. O último campo de cada linha do arquivo não poderá ser 

fechado pelo separador. 

 

 Exemplo de registro de 5 campos em que todos os valores foram 

informados: XXXX|XXXX|XXXX|XXXX|XXXX  

→ Conforme especificado, não há delimitador após o último 

campo. 

 Exemplo de registro de 5 campos em que não há valor a ser informado para 

o segundo campo: XXXX||XXXX|XXXX|XXXX  

→ Observe que, como não há valor para o 2º campo, ainda 

assim os separadores que o delimitam devem estar 

presentes (o mesmo princípio vale para campos que 

permitem valores nulos). Além disso, conforme 

especificado, não há delimitador após o último campo. 

 

Os arquivos só poderão referir-se ao projeto atual, e poderão conter registros referentes a 

meses diferentes daquele no qual foram submetidos, tomando-se por critério geral de distinção as 

datas de pagamentos, para alocação dos mesmos nos meses respectivos – desde que os meses 
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aos quais esses registros se refiram encontrem-se abertos para preenchimento, caso contrário o 

arquivo será invalidado. O resultado do processamento dos arquivos enviados poderá ser 

acompanhado diretamente no formulário em que foram submetidos. Se validados, os registros serão 

incorporados aos demais já inseridos, podendo necessitar de eventual complementação manual, 

conforme o nível de integridade verificado. Se invalidados, a carga não ocorrerá e o arquivo será 

descartado. 

As mensagens referentes à situação geral do processamento do arquivo podem ser: 
 
 

1) AGUARDANDO PROCESSAMENTO DO ARQUIVO: exibida imediatamente após a 
submissão, indica que o arquivo já foi recebido e se encontra na fila para processamento. 
 

2) ARQUIVO PROCESSADO COM RESSALVAS: indica que após o processamento do 
arquivo houve aproveitamento parcial dos registros, diante da existência de inconsistências 
contabilizadas na coluna de resultado. 
 

3) ARQUIVO REJEITADO: indica que após o processamento do arquivo não houve 
aproveitamento de nenhum registro, diante da existência de inconsistências contabilizadas 
na coluna de resultado. 
 

4) ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO: indica que o processamento do arquivo 
ocorreu sem erros que impedissem a incorporação dos registros à base, uma vez que 
atendem à estrutura especificada no leiaute e não apresentam nenhuma dependência de 
outros registros. Eventuais complementações poderão ser requeridas pela aplicação 
(indicadas por meio de pendências), caso estejam faltando dados essenciais à 
contextualização do registro. 

 
 

Sob cada situação geral descrita acima, poderá constar um ou mais resultados específicos 
da validação dos registros, conforme a lista apresentada seguir. Note que ao início de cada 
resultado é exibido o quantitativo de registros (XX) ao qual o resultado se fere: 
 
 

 “(XX) REGISTRO(S) VÁLIDO(S)”  -  Total de registros válidos e inseridos com sucesso; 
 

 “(XX) REGISTRO(S) JÁ CADASTRADO(S)” - Total de registros válidos recebidos, porém 
não inseridos uma vez que já constavam da base de dados; 
 

 “(XX) REGISTRO(S) INVÁLIDO(S)” - PROJETO NÃO IDENTIFICADO - Total de registros 
descartados por não conterem o código do projeto na ABC (essencial a diversas 
vinculações); 
 

 “(XX) REGISTRO(S) INVÁLIDO(S)” - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE CAMPOS 
OBRIGATÓRIOS - Total de registros descartados devido à ausência de preenchimento de 
campos obrigatórios; 
 

 
 
 
 
O leiaute para geração do arquivo contendo registros de execuções financeiras é apresentado a 

seguir: 
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EXECUCAO_FINANCEIRA 

Nome da coluna no arquivo Tipo de dados Permite nulo? Observações 

COD_PROJETO Texto Não 

Identificação do projeto na 
ABC. Caso este código não seja 
conhecido pelo usuário, deverá 
ser solicitado à ABC. 
 

COD_FORNECEDOR Texto Não 

Identificador do fornecedor: 
CPF, CNPJ, Passaporte (sem 
caracteres especiais, ou seja, 
informar somente números) ou 
Outro (caso sejam informados 
ajustes contábeis, ganhos ou 
perdas cambiais e outros 
lançamentos afins). 
 
Caso o fornecedor seja 
estrangeiro (não possuindo 
registro no cadastro nacional de 
pessoa jurídica), informar outro 
código capaz de referenciá-lo 
de forma única. 
 
Atenção: Deverá haver 
coerência com o tipo de 
identificador informado no 
campo TIPO_IDENTIFICADOR. 
 

NOME_FORNECEDOR Texto Não Nome do fornecedor. 

TIPO_IDENTIFICADOR Número Não 

Informar o tipo de identificador 
que caracteriza o fornecedor 
em questão, conforme o 
domínio a seguir (deverá 
manter coerência com 
COD_FORNECEDOR): 
 
1 – CPF 
2 – Passaporte 
3 – CNPJ 
4 – Outro* 
 

IC_SERVICO_CONSULTORIA Número Sim 

Indicador de pagamento 
referente a serviço de 
consultoria. De posse dessa 
informação, o usuário poderá 
associar o pagamento ao 
registro de contrato do 
consultor. 
 

Utilizar o domínio a seguir: 
 

0 – Não 
1 – Sim 
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OBJETIVO Número Sim 

Número do objetivo ao qual a 
execução em questão está 
vinculada (informá-lo conforme 
consta do documento de 
projeto). 

RESULTADO Número Sim 

Número do resultado ao qual a 
execução em questão está 
vinculada (informá-lo conforme 
consta do documento de 
projeto). 

DESCRICAO_PAGAMENTO Texto Sim 
Descrição do pagamento com 
até 1000 caracteres. 

CONTA_LINHA_ESPECIFICA Texto Não 

Código da linha orçamentária 
ou conta contábil específica, ou 
seja, em seu nível mais 
detalhado (subconta ou 
sublinha sob a qual a qual o 
pagamento foi realizado), 
conforme domínio provido pelo 
organismo internacional. 

ID_PAGAMENTO Texto Sim 
Identificador do pagamento no 
sistema do organismo 
internacional. 

DATA_CONTABIL Número Não 
Data contábil no formato 
AAAAMMDD (se indisponível, 
informar a data do pagamento). 

DATA_PAGAMENTO Número Não 
Data do pagamento no formato 
AAAAMMDD (se indisponível, 
informar a data contábil). 

VALOR_PAGAMENTO Número Não 
Valor do pagamento. Indicar a 
moeda utilizada no campo 
MOEDA_PAGAMENTO. 

MOEDA_PAGAMENTO Texto Não 

Sigla da moeda utilizada no 
pagamento (conforme o campo 
SIGLA_MOEDA do domínio 
constante do Anexo I). 

TIPO_EVIDENCIA_EXECUCAO Texto Sim 

Identificação do tipo de 
evidência referente à execução 
financeira (Ex.: Nota Fiscal, 
Invoice, SVD, SVI, Contrato, 
Recibo, Depósito ou 
Transferência para Conta 
Corrente, etc.) 
 

EVIDENCIA_EXECUCAO Texto Sim 

Valor da evidência referente à 
execução financeira (Número 
da Nota Fiscal, Invoice, SVD, 
SVI, Contrato, Recibo, Depósito 
ou da Transferência para Conta 
Corrente, conforme o tipo 
informado). 
 

DATA_HORA_GERACAO Número Não 
Data e hora de geração do 
registro no formato 
AAAAMMDD HH:MM:SS 
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* O tipo de identificador 4 - Outro é destinado exclusivamente à indicação de ajustes contábeis em registros oriundos de 

extrações realizadas dos sistemas de organismos internacionais. 

 

Considerações: 

Caso não sejam informados os campos não obrigatórios no leiaute – tais como 

identificadores de objetivo e de resultado associados ao registro de execução – os mesmos deverão 

ser preenchidos, no âmbito da instituição executora, diretamente na aplicação após o envio do(s) 

arquivo(s). A complementação desses dados é obrigatória, sendo controlada por meio de 

pendências que impedem o fechamento do mês pelo usuário e a geração do protocolo de 

finalização. 
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Para a devida classificação dos valores executados nos diversos projetos, o organismo 

internacional inicialmente deverá prover à ABC um espelho sintético de seu plano de contas, 

utilizando o leiaute especificado a seguir: 

 

PLANO_CONTAS 

Nome da coluna no arquivo Tipo de dados Permite nulo? Observações 

COMPONENTE Texto Sim 

Código ou descrição do 
componente. Ignorar caso o item 
não exista no plano de contas do 
organismo. 

DESC_CATEGORIA Texto Sim 

Descrição da categoria. Ignorar 
caso o item não exista no plano 
de contas do organismo. 

CONTA_LINHA_GERAL Texto Sim 

Código da linha orçamentária ou 
conta contábil (geral). Ignorar 
somente no caso de não haverem 
valores de contas ou linhas 
gerais, que agrupem os valores 
de subcontas ou sublinhas 
específicas no plano de contas do 
organismo. 

DESC_CONTA_LINHA_GERAL Texto Sim 

Descrição da linha orçamentária 
ou conta contábil (geral). Ignorar 
somente no caso de não haverem 
valores de contas ou linhas 
gerais, que agrupem os valores 
de subcontas ou sublinhas 
específicas no plano de contas do 
organismo. 

CONTA_LINHA_ESPECIFICA Texto Não 

Código da sublinha orçamentária 
ou conta contábil específica, 
referenciada no registro de 
pagamento. 

DESC_CONTA_LINHA_ESPECIFICA Texto Não 

Descrição da sublinha 
orçamentária ou conta contábil 
específica, referenciada no 
registro de pagamento. 

DATA_HORA_GERACAO Número Não 
Data e hora de geração do 
registro no formato AAAAMMDD 
HH:MM:SS 
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ANEXOS 

 
 
ANEXO I – Moedas referenciáveis nos registros de pagamentos 
 

SIGLA_MOEDA NOME_MOEDA PAIS_MOEDA 

BRL Real Brasil 

XAF Franco CFA BEAC (central) N/A 

XOF Franco CFA BCEAO (ocidental) N/A 

XPF Franco CFP N/A 

EUR Euro N/A 

AFN Afegani Afeganistão 

ZAR Rande África do Sul 

ALL Lek Albânia 

DZD Dinar Algéria 

AOA Kwanza Angola 

ARS Peso Argentina 

AMD Dram Armênia 

AUD Dólar Austrália 

AZN Manat Azerbaijão 

BHD Dinar Bahrein 

BDT Taca Bangladesh 

BBD Dólar Barbados 

BYR Rublo Belarus 

BZD Dólar Belize 

BOB Boliviano Bolívia 

BAM Marco conversível Bósnia-Herzegovina 

BWP Pula Botsuana 

BND Dólar Brunei 

BGN Lev Bulgária 

BIF Franco Burundi 

BTN Ngultrum Butão 

CVE Escudo Cabo Verde, Ilhas 

KHR Riel Camboja 

CAD Dólar Canadá 

KZT Tenge Cazaquistão 

KYD Dólar Cayman, Ilhas 

CLP Peso Chile 

CNY Iuan China 

COP Peso Colômbia 

KMF Franco Comoros 

CDF Franco Congo, República democrática do 

KPW Won Coréia do Norte 

KRW Won Coréia do Sul 

CRC Colón Costa Rica 
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HRK Kuna Croácia 

DKK Coroa Dinamarca 

DOP Peso Dominica 

EGP Libra Egito 

AED Dirham Emirados Árabes Unidos 

ERN Nakfa Eritréia 

USD Dólar Estados Unidos 

ETB Birr Etiópia 

FJD Dólar Fiji 

PHP Peso Filipinas 

GMD Dalasi Gâmbia 

GHS Cedi Gana 

GEL Lari Geórgia 

GTQ Quetzal Guatemala 

GYD Dólar Guiana 

GNF Franco Guiné 

HTG Gourde Haiti 

HNL Lempira Honduras 

HKD Dólar Hong Kong 

HUF Florim Hungria 

INR Rupia Índia 

IDR Rupia Indonésia 

IRR Rial Irã 

IQD Dinar Iraque 

ISK Coroa Islândia 

ILS Shekel Israel 

JMD Dólar Jamaica 

JPY Iene Japão 

JOD Dinar Jordânia 

KWD Dinar Kuwait 

LAK Kipe Laos 

LSL Loti Lesoto 

LBP Libra Líbano 

LRD Dólar Libéria 

LYD Dinar Líbia 

LTL Lita Lituânia 

MOP Pataca Macau 

MKD Dinar Macedônia (antiga República Iugoslava) 

MGA Ariari Madagascar 

MYR Ringgit Malásia 

MWK Quacha Maláui 

MVR Rupia Maldivas 

MAD Dirham Marrocos 

MUR Rupia Maurício, Ilhas 
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MRO Uguia Mauritânia 

MXN Peso México 

MMK Kyat Mianmar 

MZN Metical Moçambique 

MDL Leu Moldávia 

MNT Tuguik Mongólia 

NAD Dólar Namíbia 

NPR Rupia Nepal 

NIO Córdoba Nicarágua 

NGN Naira Nigéria 

NOK Coroa Noruega 

NZD Dólar Nova Zelândia 

OMR Rial Omã 

PGK Kina Papua Nova Guiné 

PKR Rupia Paquistão 

PYG Guarani Paraguai 

PEN Novo Sol Peru 

PLN Zlóty Polônia 

QAR Qatari Rial Qatar 

KES Xelim Quênia 

KGS Som Quirguiz, República 

GBP Libra esterlina Reino Unido 

CZK Coroa República Tcheca 

RON Novo Leu Romênia 

RWF Franco Ruanda 

RUB Rublo Rússia 

SBD Dólar Salomão, Ilhas 

WST Tala Samoa 

SHP Libra Santa Helena 

STD Dobra São Tomé e Príncipe 

SLL Leone Serra Leoa 

RSD Dinar Sérvia 

SCR Rupia Seychelles 

SGD Dólar Singapura 

SYP Libra Síria 

SOS Xelim Somália 

LKR Rupia Sri Lanka 

SZL Lilangeni Suazilândia 

SDG Libra Sudão 

SSP Libra Sudão do Sul 

SEK Coroa Suécia 

CHF Franco Suíça 

SRD Dólar Suriname 

TJS Somoni Tadjiquistão 



SIGAP - Envio de Dados 
Instruções de preparação de arquivos para submissão de dados 

 

 

 

Agência Brasileira de Cooperação – ABC 

Telefones: (61) 2030-8185, 2030-6556, 2030-6528. E-mail: sigap@abc.gov.br  

Site: http://www.abc.gov.br/sigap 

THB Baht Taiti 

TZS Xelim Tanzânia 

TOP Paanga Tonga 

TTD Dólar Trinidad e Tobago 

TND Dinar Tunísia 

TMT Manat Turcomenistão 

TRY Lira Turquia 

UAH Hryvnia Ucrânia 

UGX Xelim Uganda 

UYU Peso Uruguai 

UZS Som Uzbequistão 

VUV Vatu Vanuatu 

VEF Bolívar Venezuela 

VND Dong Vietnã 

YER Rial Yêmen 

ZMW Kwacha Zâmbia 

XCD Dólar do Caribe Oriental (E.C.DOLLAR) Caribe Oriental, Organização dos Estados do 

ADP Peseta Andorra 

CUP Peso Cuba 

PAB Balboa Panamá 

SVC Colón El Salvador 

ZWL Dólar Zimbábue 

DJF Franco Djibuti 

SAR Rial Arábia Saudita 

AWG Florim Aruba 

 


