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1 – Configurações do Sistema
O Sistema de Triagem Financeira (STR) foi desenvolvido em uma plataforma Web a fim de
permitir o acesso ao sistema em todas as regiões do país. Para isso, é necessário possuir
uma conexão local com a internet.
Requisitos mínimos para acesso ao sistema:


Navegador de Internet:
 Google Chrome (versão mais recente)
 Mozilla Firefox (versão mais recente)
 Internet Explorer (versão mais recente)

2 – Passo a Passo

2.1. Visão inicial do sistema
O primeiro passo para entrar no sistema é acessar o site https://www.ancine.gov.br/ e
clicar no link do Sistema ANCINE Digital.
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Após clicar no link do Sistema ANCINE Digital, o site apresentará a tela inicial de acesso ao
STR.
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2.2. Identificação do SALIC ou do Processo
As cargas serão feitas com a inclusão do número do SALIC ou do Processo no STR. Caso a
proponente não tenha ciência dessa numeração, os mesmos poderão ser consultados na
tela inicial do Sistema ANCINE Digital, clicando no MENU “Consultas”, em seguida “Consulta
Projetos”.
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Na tela “Consulta de Projetos Audiovisuais”, a proponente poderá obter o número do SALIC
indicando o número do Processo, e vice-versa, além da possibilidade de identificar os
números fazendo uma busca pelo nome do projeto ou pelo nome da proponente. Em
seguida, basta clicar em “pesquisar”.

ATENÇÃO
As consultas feitas pelo “Nome do Projeto” listam todos os projetos com o mesmo nome.
A proponente deverá ter atenção nessa consulta, para não considerar o número do SALIC
ou do Processo diferente daquele que se deseja carregar no sistema.
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2.3. Acesso ao sistema
Tendo identificado o número do SALIC ou do Processo, a proponente deverá acessar o
Sistema ANCINE Digital, preencher no campo Usuário o CNPJ da proponente (tanto da
matriz, quanto das filiais) e a Senha de acesso definida. Após o preenchimento, clique em
AVANÇAR.
Clicar no botão “AVANÇAR” para entrar no sistema

Caso a proponente não esteja registrada, aparecerá mensagem abaixo:
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Se a proponente não estiver registrada no Sistema ANCINE Digital, deverá providenciar seu
cadastramento para poder ter acesso ao STR. O cadastramento será realizado clicando na
mensagem “Quero me registrar na Ancine”.
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Em seguida, digitar o número do CNPJ/CPF.

O próximo passo será preencher todos os dados solicitados pelo sistema e concluir o
cadastro.
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ATENÇÃO
É de fundamental importância que o e-mail cadastrado no Sistema ANCINE Digital esteja
válido e seja constantemente consultado pela proponente, uma vez que para ele serão
encaminhados:
 A confirmação de envio para ANCINE dos arquivos de prestação de contas; e
 Ofícios de diligências de prestação de contas.
Uma vez cadastrada no Sistema ANCINE Digital, a proponente passará a ter acesso ao STR.
O sistema será acessado ao clicar no MENU OUTROS SERVIÇOS, em seguida Triagem
Financeira, Módulos e Enviar planilhas de um projeto.
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Esse caminho direcionará para a tela de carga das planilhas dos projetos.

Nessa tela, a proponente deverá clicar na opção NOVO ENVIO DE PLANILHAS que permitirá
a digitação do número de qualquer SALIC ou Processo vinculado ao CNPJ da proponente.
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O acesso ao sistema poderá ser feito pelo número do SALIC ou pelo número do Processo,
porém, as planilhas só poderão ser preenchidas com o número do SALIC nos campos
específicos (com sete dígitos, incluindo “-“, por exemplo 99-9999). Se a proponente optar
por acessar o STR pelo número do Processo, o sistema enviará a seguinte mensagem de
alerta:

Caso o número do SALIC ou do Processo digitado não corresponda a uma numeração
existente, ou não seja de projeto vinculado ao CNPJ da proponente, o sistema apresentará
a seguinte mensagem de erro:
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Caso o número do SALIC ou do Processo corresponda a um projeto vinculado ao CNPJ da
proponente, o sistema apresentará os dados do mesmo:
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3 – Planilhas

3.1. Planilhas a serem incluídas no STR
As planilhas que deverão ser preenchidas estão disponíveis para download na Instrução
Normativa nº 124, de 22 de dezembro de 2015.


Relação de planilhas:
 Demonstrativo Orçamentário (DO);
 Demonstrativo do Extrato da Conta Corrente (Extrato);
 Relação de Pagamentos (RP).

Website:

https://www.ancine.gov.br/pt-br/legislacao/instrucoes-normativas-

consolidadas/instru-o-normativa-n-124-de-22-de-dezembro-de-2015
ATENÇÃO
O STR só permite carga das planilhas salvas na versão “Pasta de Trabalho do Excel 972003”. Todas as planilhas disponíveis para download na IN 124/2015 já estão nessa
versão.
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3.2. Preenchimento das planilhas
As orientações referentes ao preenchimento das planilhas estão no Manual de Prestação
de Contas, contudo, algumas informações mais específicas serão detalhadas a seguir com
a finalidade de otimizar as cargas e reduzir o número de críticas que o sistema poderá
apresentar, caso encontre divergências nos preenchimentos.
Manual de PC - Website:
https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/Manual_PC_2013_versao1_0_.pdf

3.2.1. Demonstrativo Orçamentário
Os campos de preenchimentos obrigatórios da planilha “Demonstrativo Orçamentário” que
serão carregados no STR são:
 I.a. TÍTULO
 I.b. SALIC
 I.c. PROPONENTE
 IV.a. ITEM ORÇAM.
 IV.b. DESCRIÇÃO
 IV.c. ÚLTIMO ORÇAM. APROVADO
 IV.d. ORÇAMENTO EXECUTADO

ATENÇÃO
Não é permitido inserir fórmulas no Demonstrativo Orçamentário além das fórmulas já
existentes no documento original (linhas destacadas na cor cinza). A inclusão de fórmulas
pode ocasionar inconsistências na carga, como será visto mais adiante no tópico 5. Críticas

de Carga.
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Print do Demonstrativo Orçamentário
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Com relação ao preenchimento do Item Orçamentário e da Descrição, a recomendação é
que ambos os campos sejam preenchidos, contudo a proponente tem a opção de lançar
um dos dois. Neste caso, deve-se ter muita atenção pois caso opte por preencher uma das
duas informações, a mesma deverá ser lançada no campo “II.a. ITEM ORÇAM.” da Relação
de Pagamentos.

Caso contrário, o STR não irá reconhecer a correlação entre os

lançamentos, ocasionando inconsistências na carga como será visto no tópico 3.2.3.

Relação de Pagamentos).
Obs: o campo Descrição é de preenchimento obrigatório.

3.2.2. Demonstrativo do Extrato da Conta Corrente
A planilha “Demonstrativo do Extrato da Conta Corrente” deverá refletir as informações
contidas nos Extratos correspondentes às contas do projeto, seguindo as orientações
descritas abaixo:
O campo “I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO” agrupa as informações “I.a. TÍTULO”, “I.b. SALIC”,
“I.c. PROPONENTE” que são autoexplicativas.

Print do Demonstrativo do Extrato

As demais informações do campo “I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO” são:
 I.d. CONTA DE: (esse campo deverá conter a informação se a conta é de CAPTAÇÃO ou

de MOVIMENTAÇÃO)
 I.e. BANCO: (deverá ser preenchido o código numérico de identificação do banco. Ex:
Banco do Brasil: 1)
 I.f. AGÊNCIA: (o número da agência)
 I.g. Nº CONTA: (o número da conta corrente)
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ATENÇÃO
Não é permitido inserir letras no campo “I.f. AGÊNCIA”. Nos casos de dígito verificador
com letra, orienta-se que o mesmo não seja preenchido.

O campo “II. MOVIMENTAÇÃO” requer uma atenção especial no detalhamento de cada
coluna da planilha.

Print do Demonstrativo do Extrato

II.a. DATA
Os lançamentos nessa coluna deverão corresponder as mesmas datas que aparecem no
respectivo extrato, e deverão ser preenchidos no formato data (dd/mm/aaaa).

II.b. HISTÓRICO
Os lançamentos nessa coluna deverão corresponder as descrições dos pagamentos que
aparecem no respectivo extrato, contudo, há algumas exceções a essa regra. São elas:
a)

Pagamentos com a mesma nomenclatura: são os casos dos pagamentos realizados

através de Transferências Bancárias, TED ou DOC. A proponente deverá distinguir esses
lançamentos para que o sistema possa diferenciá-los.
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Exemplo:
No caso abaixo, foram realizados 2 (dois) pagamentos via TED, ambos no dia 25/06/2018,
nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente.
Para que o STR possa distinguir esses lançamentos, a proponente deverá informar, além
da nomenclatura “TED”, o número do documento informado no extrato (no exemplo,
62.501 e 62.502), conforme abaixo:
Print do Extrato Bancário

Print do Demonstrativo do Extrato

ATENÇÃO
O STR aceita um limite de até 30 caracteres por histórico, ou seja, no exemplo acima, se o
número do documento informado pelo banco somado à nomenclatura “TED” ultrapassar
esse limite, a proponente deverá utilizar o máximo de caracteres permitidos. Por exemplo:
TED 123456789987654321654987321159 (34 caracteres) – retirar os últimos 4 números.
TED 12345678998765432165498732 (30 caracteres)
b)

Cheques devolvidos/estornados e reapresentados: quando um cheque é devolvido

(estornado) e em seguida reapresentado, a proponente deverá manter o mesmo histórico
(lançando o estorno com o sinal de negativo “–“) para que o STR possa fazer a compensação
dos valores.
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Exemplo:
O cheque “850001” foi compensado no dia 05/09/2018 e em seguida estornado por
insuficiência de saldo (não tinha dinheiro suficiente na conta). A proponente realizou a
cobertura desse saldo e no dia seguinte o cheque foi reapresentado. Nesse exemplo, o
mesmo número do cheque deverá ser mantido nos 3 (três) lançamentos, conforme abaixo:
Print do Demonstrativo do Extrato

II.c. FOMENTO DEPÓSITOS
Os lançamentos nessa coluna deverão corresponder aos recursos públicos que foram
disponibilizados para o projeto.
ATENÇÃO
Por via de regra, os recursos públicos são depositados nas contas bloqueadas (projetos do
fomento direto) e/ou de captação (projetos do fomento indireto). Sendo assim, em tese,
essa coluna não deverá ser preenchida nas contas de movimentação.
II.d. OUTROS DEPÓSITOS
Os lançamentos nessa coluna deverão corresponder aos recursos próprios da proponente
ou de terceiros que foram depositados nas contas de movimentação do projeto.
II.e. TRANSFERÊNCIAS REC/CONC
Os lançamentos nessa coluna deverão corresponder somente a todas as transferências que
são realizadas entre as contas do projeto (e não para representar transferências para
pagamentos). Por exemplo, as transferências das contas bloqueadas ou de captação para
as contas de movimentação deverão ser lançadas nessa coluna (com o sinal negativo “-“
nas saídas).
ATENÇÃO
Como exceção, nos casos dos projetos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), no qual não
há conta bloqueada ou de captação (recurso público é depositado na mesma conta onde
os pagamentos são realizados), orientamos que o recurso creditado seja lançado
diretamente nessa coluna.
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II.f. APLICAÇÕES / RESGATES
Os lançamentos nessa coluna deverão corresponder a todas as APLICAÇÕES e RESGATES
(com o sinal negativo “-“ nas aplicações).
II.g. PAGAMENTOS
Os lançamentos nessa coluna deverão corresponder a todos os pagamentos realizados,
independentemente das formas (cheque, TED, DOC, etc).

Esses mesmos pagamentos

deverão ser lançados na Relação de Pagamentos correspondente (explicaremos melhor no
item 3.2.3. Relação de Pagamentos).
II.h. DESPESAS BANCÁRIAS
Os lançamentos nessa coluna deverão corresponder a todas as despesas/tarifas bancárias
descontas no extrato.

3.2.3. Relação de Pagamentos
A planilha “Relação de Pagamentos” deverá conter os lançamentos de todos os pagamentos
realizados do projeto, seguindo as especificações abaixo:
O campo “I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO” agrupa as informações “I.a. TÍTULO”, “I.b. SALIC”,
“I.c. PROPONENTE” que são autoexplicativas.
Print da Relação de Pagamentos

As demais informações de identificação são:

 I.d. BANCO: (deverá ser preenchido o código numérico de identificação do banco. Ex:

Banco do Brasil: 1)
ATENÇÃO
Nas relações de pagamentos de Contrapartida, o campo “I.d. BANCO” deverá ser
necessariamente preenchido com a nomenclatura “CONTRAPARTIDA”
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 I.e. AGÊNCIA: (o número da agência)
ATENÇÃO
Nas relações de pagamentos de Contrapartida, o campo “I.e. AGÊNCIA” poderá ficar vazio,
uma vez que não há obrigatoriedade de envio do extrato de conta administrativa da
empresa cujos pagamentos foram realizados.
Não é permitido inserir letras no campo “I.f. AGÊNCIA”. Nos casos de dígito verificador
com letra, orienta-se que o mesmo não seja preenchido.
 I.f. Nº CONTA: (o número da conta corrente)
ATENÇÃO
Nas relações de pagamentos de Contrapartida, o campo “I.f. Nº CONTA” poderá ser
preenchido com a nomenclatura “CONTRAP”. Caso o projeto tenha mais de uma relação
de pagamentos de Contrapartida, o padrão de preenchimento desse campo poderá ser
seguido de forma sequencial: “CONTRAP 1”, “CONTRAP 2”, etc.

O campo “II. LANÇAMENTOS” requer uma atenção especial no detalhamento de cada coluna
da planilha.
Print da Relação de Pagamentos
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II.a. ITEM ORÇAM.
Os lançamentos nessa coluna deverão corresponder ao item orçamentário e/ou a descrição
correspondente aos lançados no Demonstrativo Orçamentário, evitando-se críticas de
cruzamento, como será visto mais adiante no item 5.3.2. Críticas no campo “II.a. ITEM

ORÇAM.” das Relações de Pagamentos.
ATENÇÃO
As linhas destacadas na cor cinza do Demonstrativo Orçamentário possuem fórmulas que
apontam o somatório de um grupo de itens orçamentários previstos no último orçamento
aprovado pela ANCINE, e por isso não poderão ser consideradas como itens válidos a serem
lançados na Relação de Pagamentos.
Exemplo:
Algumas dessas linhas destacadas em cinza no modelo do Demonstrativo Orçamentário,
possuem nomenclaturas parelhas com itens orçamentários comuns na maioria dos
projetos, como é o caso do Gerenciamento e do Agenciamento. Contudo, os códigos “8.
Gerenciamento” e “9. Agenciamento, Coordenação e Colocação” não poderão ser lançados
na Relação de Pagamentos, por se tratarem de somatórios e não de um item orçamentário
específico. Caso sejam lançados, o STR apresentará uma mensagem de crítica, como será
visto mais adiante no item 5.3.2. Críticas no campo “II.a. ITEM ORÇAM.” das Relações de

Pagamentos.
Nesse exemplo, os itens orçamentários que deverão ser lançados na Relação de
Pagamentos são o “8.1” e o “9.1” para as rubricas de Gerenciamento e Agenciamento,
respectivamente.
Print do Demonstrativo Orçamentário
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Print da Relação de Pagamentos

II.b. CREDOR
Os lançamentos nessa coluna deverão corresponder a identificação dos credores, sendo:
Pessoa Jurídica: a razão social dos credores.
Pessoa Física: nome completo.
II.c. CPF / CNPJ
Os lançamentos nessa coluna deverão ser numéricos e deverão corresponder aos CPF e
CNPJ dos credores. Deverão também ser preenchidos em conformidade com o número que
aparece no documento fiscal, pois o sistema não autoriza a importação de planilhas com
CPF ou CNPJ inexistentes. Como exceção, alguns documentos, tais como os documentos
emitidos no exterior (campo “Tipo Doc. Fiscal” = Invoice), devem ser preenchidos com o
número do documento gerado.
II.d. HISTÓRICO
Os lançamentos nessa coluna deverão corresponder aos mesmos históricos lançados no
respectivo Demonstrativo do Extrato da Conta Corrente para que o sistema consiga fazer
a correlação dos pagamentos, evitando-se críticas de cruzamento como será visto mais
adiante no item 5.3.1. Críticas no campo “II.d. HISTÓRICO”, vinculado ou não com o campo

“II.e. DATA DO PGTO.”.
Exemplo:
Foi realizado um pagamento através do cheque “850001” no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais).
Print do Demonstrativo do Extrato

Através desse cheque, foram realizados 4 (quatro) pagamentos no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) cada; todos para o mesmo credor. Para cada um desses
lançamentos, a proponente deverá manter o mesmo histórico.
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Print da Relação de Pagamentos

O lançamento do histórico só é obrigatório nas Relações de Pagamentos das contas de
movimentação.

O mesmo critério não se aplica nas Relações de Pagamentos de

Contrapartida.

II.e. DATA DO PGTO.
Os lançamentos nessa coluna deverão corresponder às datas dos pagamentos do
respectivo extrato, evitando-se críticas de cruzamento, como será visto mais adiante no
item 5.1.5. Críticas nos campos “II.e. DATA DO PGTO.” e “II.h. DATA DE EMISSÃO” .

As

datas deverão ser preenchidas no formato data (dd/mm/aaaa).
II.f. TIPO DOC. FISCAL
Os lançamentos nessa coluna deverão corresponder aos tipos de documentos fiscais
emitidos para cada pagamento (Nota Fiscal - NF, Cupom Fiscal - CF etc), evitando-se
críticas de cruzamento, como será visto mais adiante no item 5.1.3. Críticas no campo “II.f.

TIPO DOC. FISCAL”.
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II.g. Nº. DOC. FISCAL
Os lançamentos nessa coluna são obrigatórios e deverão corresponder aos números dos
documentos fiscais emitidos. Quando o tipo de documento fiscal for um “Recibo”, a
proponente poderá lançar uma numeração sequencial. Como as relações de pagamentos
são preenchidas seguindo a ordem cronológica dos pagamentos, basta filtrar todos os
recibos lançados na coluna II.f. TIPO DOC. FISCAL e adicionar os números.

II.h. DATA DE EMISSÃO
Os lançamentos nessa coluna deverão corresponder às datas de emissões dos documentos
fiscais emitidos, e deverão ser preenchidos no formato data (dd/mm/aaaa).
II.i. VALOR
Os lançamentos nessa coluna deverão corresponder aos valores de cada pagamento
realizado.
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4 – Carga das Planilhas
4.1. Incluindo planilhas no STR (Carga)
As cargas das planilhas do projeto deverão ser realizadas pelo layout correspondente a sua
natureza (campo “Tipo de Planilha”). Há 3 (três) tipos de layouts:
 Demonstrativo Orçamentário;
 Relação de Pagamentos;
 Demonstrativo do Extrato da Conta Corrente.
Cada layout corresponde às planilhas abaixo, que estão disponíveis para download na
Instrução Normativa nº 124, de 22 de dezembro de 2015.

4.1.1. Carregar o Demonstrativo Orçamentário
Diferentemente do Demonstrativo do Extrato da Conta Corrente e das Relações de
Pagamentos, só poderá haver 1 (um) Demonstrativo Orçamentário por projeto.
Ao incluir um Demonstrativo Orçamentário, a proponente deverá selecionar o tipo de
planilha “Demonstrativo Orçamentário”. Em seguida, basta clicar no botão Procurar.
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Esse botão possibilita que a proponente direcione para o local onde a planilha
correspondente está salva. Em seguida, basta clicar no botão Incluir Planilha.

No

exemplo

acima,

renomeamos

a

planilha

correspondente

ao

Demonstrativo

Orçamentário como “DO”.

4.1.2. Carregar os Extratos
Para a inclusão dos Extratos, a proponente deverá selecionar o tipo de planilha
“Demonstrativo do Extrato da Conta Corrente”. Em seguida, basta clicar no botão Procurar.
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Esse botão possibilita que a proponente direcione para o local onde a planilha
correspondente está salva. Em seguida, basta clicar no botão Incluir Planilha.

No exemplo acima, renomeamos a planilha correspondente ao Demonstrativo do Extrato
da Conta Corrente como “Extrato CC Mov. - 11.345”.
4.1.3. Carregar as Relações de Pagamentos
Para a inclusão das Relações de Pagamentos, a proponente deverá selecionar o tipo de
planilha “Relação de Pagamentos”. Em seguida, basta clicar no botão Procurar.

Esse botão possibilita que a proponente direcione para o local onde a planilha
correspondente está salva. Em seguida, basta clicar no botão Incluir Planilha.

No exemplo acima, renomeamos a planilha correspondente a Relação de Pagamentos como
“RP CC Mov. - 11.345”.
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Se o sistema não identificar nenhum lançamento incorreto, as planilhas serão incluídas
com sucesso. Contudo, se o sistema identificar alguma irregularidade nas versões ou no
preenchimento das planilhas, as mesmas não serão incluídas e uma mensagem de erro
será apresentada:

Clicar no botão “Abrir Relatório” para visualizar o relatório de críticas em PDF
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5. Críticas de Carga
No decorrer do processo de inclusão das planilhas (carga), o sistema pode encontrar
algumas

inconsistências

no

preenchimento

ou

na

versão

das

mesmas

e,

consequentemente, gerar críticas.
Todas as críticas serão demonstradas com mensagens indicando os erros encontrados e
apontando as localizações exatas das linhas, para que sejam facilmente identificados e
corrigidos nas planilhas.
Como as mensagens de erros são autoexplicativas, selecionamos apenas as críticas
recorrentes e orientaremos com exemplos.

5.1. Críticas na inclusão das planilhas no Quadro de Listagem
Algumas das críticas do STR ocorrem no momento anterior ao envio das planilhas para a
ANCINE, que é na inclusão das mesmas no Quadro de Listagem de planilhas a serem
enviadas.
Para seguir uma lógica na exemplificação dos casos, usamos um projeto fictício com os
dados abaixo:
Proponente: TESTE DO SISTEMA LTDA
CNPJ da Proponente: 99.999.999/9999-99
SALIC: 99-9999
Título do Projeto: PROJETO TESTE 1
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5.1.1. Críticas no campo “I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO”
A título de ilustração, incluímos essas críticas na planilha Demonstrativo do Extrato da
Conta Corrente da seguinte forma:


I.b. SALIC: lançamos um número de SALIC diferente do número do projeto;



I.d. CONTA DE: deixamos esse campo sem preenchimento;



I.e. BANCO: deixamos esse campo sem preenchimento;

Ao carregar o Demonstrativo do Extrato da Conta Corrente no STR, o sistema identificou
as críticas e gerou o relatório com as mesmas.

O relatório de crítica apontou um erro no campo “I.b. SALIC” na linha “8”, além de outros
dois erros nos campos “I.d. CONTA DE” e “I.e. BANCO” na linha “10”.
As mensagens, além de apontar as localizações exatas dos erros, também trazem
informações literais dos mesmos.

Com essas informações, as correções deverão ser

realizadas na planilha Demonstrativo do Extrato da Conta Corrente e, em seguida, deverá
ser carregada novamente.
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Com o sucesso na carga da planilha de Extrato, o STR gera uma mensagem informativa.

Clicar no botão “Sim” para incluir outras planilhas
Essa mensagem serve para alertar que só será permitido o envio das planilhas para a
ANCINE depois da carga dos demais tipos de arquivos, além do que foi incluído.
A planilha incluída aparecerá no Quadro de Listagem de planilhas a serem enviadas.

5.1.2. Críticas no campo “II.c. CPF / CNPJ”
A título de ilustração, todas as críticas dos próximos tópicos serão incluídas na planilha
Relação de Pagamentos.
Como informado anteriormente, o campo “II.c. CPF / CNPJ” deverá ser preenchido em
conformidade com o número que aparece no documento fiscal, pois o sistema não autoriza
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a importação de planilhas com CPF ou CNPJ inexistentes.

Como exceção, alguns

documentos, tais como os documentos emitidos no exterior (campo “Tipo Doc. Fiscal” =

Invoice), devem ser preenchidos com o número do documento gerado.
Para melhor visualização da crítica, incluímos na linha “13” o preenchimento de um CNPJ
inexistente (00.000.000/0000-00), e nenhum preenchimento na linha “15”.

Ao carregar a Relação de Pagamentos no STR, o sistema identificou as críticas e gerou o
relatório com as mesmas.

O relatório de críticas identificou que nas linhas “13” e “15”, o campo “II.c. CPF / CNPJ” não
foi preenchido corretamente ou não corresponde a registros válidos.
Basta corrigir os lançamentos indevidos e realizar novamente a carga da planilha no quadro
de listagem.
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5.1.3. Críticas no campo “II.f. TIPO DOC. FISCAL”
Para melhor visualização da crítica, não foi preenchido, na linha “12”, o campo “II.f. TIPO
DOC. FISCAL”.

Ao carregar a Relação de Pagamentos no STR, o sistema identificou a crítica e gerou o
relatório com a mesma.

O relatório de críticas identificou que na linha “12” o campo “II.f. TIPO DOC. FISCAL” não
foi preenchido.
Basta corrigir o lançamento indevido e realizar novamente a carga da planilha no quadro
de listagem.
ATENÇÃO
É preciso padronizar os lançamentos dos tipos de documentos nas Relações de
Pagamentos, dando preferência para abreviações dos nomes compostos; por exemplo:
Nota Fiscal = NF, Cupom Fiscal = CF, etc. A padronização dos lançamentos otimizará o
processo de análise na apuração da Prestação de Contas.
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5.1.4. Críticas no campo “II.g. Nº. DOC. FISCAL”
Para melhor visualização da crítica, incluímos o preenchimento utilizando texto (e não um
número) na linha “12” e o não preenchimento no número do documento na linha “14”, do
campo “II.g. Nº. DOC. FISCAL”.

Ao carregar a Relação de Pagamentos no STR, o sistema identificou as críticas e gerou o
relatório com as mesmas.

O relatório de críticas identificou que nas linhas “12” e “14” o campo “II.g. Nº. DOC. FISCAL”
não foi preenchido ou foi preenchido em desacordo com as especificações.
Basta corrigir os lançamentos indevidos e realizar novamente a carga da planilha no quadro
de listagem.

5.1.5. Críticas nos campos “II.e. DATA DO PGTO.” e “II.h. DATA DE EMISSÃO”
Tanto o campo “II.e. DATA DO PGTO.” quanto o campo “II.h. DATA DE EMISSÃO”, referentes
respectivamente às datas dos Pagamentos e das Emissões dos documentos fiscais, devem
ser preenchidas no formado data (dd/mm/aaaa).
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Como o STR está programado para aceitar somente lançamentos de datas no formato
dd/mm/aaaa, para melhor visualização da crítica incluiremos alguns erros comuns nos
lançamentos desses campos e que podem ser evitados durante o preenchimento das
planilhas.


No campo “II.e. DATA DO PGTO.”; não foi lançada a data na linha “12” (célula vazia)

e foi lançada uma data inexistente na linha “14”(o mês de novembro só vai até o dia 30).


No campo “II.h. DATA DE EMISSÃO”; não foi lançada a data na linha “13” (célula vazia)

e foi lançada uma data no formato mm/dd/aaaa na linha “15”(formatação de data no

padrão Norte Americano).

Ao carregar a Relação de Pagamentos no STR, o sistema identificou as críticas e gerou o
relatório com as mesmas.

O relatório de críticas identificou que:


Na linha “12”, a data do pagamento não foi preenchida.



Na linha “13”, a data de emissão não foi preenchida.



Na linha “14”, a data do pagamento foi preenchida com uma data inexistente.



Na linha “15”, a data de emissão foi preenchida no formato mm/dd/aaaa.

Basta corrigir os lançamentos indevidos e realizar novamente a carga da planilha no Quadro
de Listagem.
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5.1.6. Críticas no campo “II.i. VALOR”
Os valores deverão ser configurados como moeda e deverão conter lançamentos
numéricos, maiores que 0 (zero). Nos lançamentos de valores com centavos, as casas
decimais deverão ser separadas por uma “,” (vírgula).
ATENÇÃO
Se as casas decimais forem separadas por qualquer símbolo diferente de “,” (vírgula), o STR
criticará, uma vez que não reconhecerá o lançamento como moeda.
Para melhor visualização, incluímos 3 (três) situações de críticas no campo “II.i. VALOR”.
São elas:


Na linha “13”, as casas decimais estão separadas por um “.” (ponto) ao invés de “,”

(vírgula).


Na linha “15”, não foi lançado nenhum valor.



Na linha “17”, o valor é 0 (zero).

Ao carregar a Relação de Pagamentos no STR, o sistema identificou as críticas e gerou o
relatório com as mesmas.

O relatório de críticas identificou que nas linhas “13”, “15” e “17” há erros no campo “II.i.
VALOR”.
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Basta corrigir os lançamentos indevidos e realizar novamente a carga da planilha no quadro
de listagem.
Após o tratamento de todas as críticas, as planilhas serão incluídas no quadro de listagem
conforme abaixo:

5.2. Funcionalidades do Quadro de Listagem.
Após a inclusão das planilhas, é possível realizar o download e/ou a exclusão individual
das mesmas no Quadro de Listagem.

A exclusão de planilhas foi prevista para os casos de necessidade de ajustes e só é possível
nessa fase de inclusão no Quadro de Listagem, pois ainda não foram enviadas para a
ANCINE (isso será realizado na fase seguinte).
5.3. Críticas no envio das planilhas para a ANCINE
Além das críticas de carga das informações que ocorrem na inclusão das planilhas no
Quadro de Listagem, há outras críticas (de cruzamentos) que só ocorrerão no momento
que a proponente tentar enviar as planilhas para a ANCINE.
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O envio das planilhas para a ANCINE é feito clicando no botão “Enviar Planilhas”.

Todas as críticas serão demonstradas com mensagens indicando os erros encontrados e
apontando as localizações exatas para que sejam facilmente identificados e corrigidos nas
planilhas.
Assim como fizemos nas críticas de inclusões de planilhas no Quadro de Listagem,
selecionamos apenas as mais recorrentes e vamos orientar com exemplos.

40

5.3.1. Críticas no campo “II.d. HISTÓRICO”, vinculado ou não com o campo “II.e. DATA DO
PGTO.”
As datas dos pagamentos lançadas na Relação de Pagamentos deverão ser idênticas as
lançadas no respectivo Demonstrativo do Extrato da Conta Corrente para os históricos
correspondentes. Caso contrário, o STR irá criticar o envio das planilhas. O mesmo ocorre
com os históricos lançados na Relação de Pagamentos que não possuem os lançamentos
correspondentes no Demonstrativo do Extrato da Conta Corrente.
Para melhor visualização, incluímos 2 (duas) situações distintas que geram a mesma
mensagem de crítica no STR.
1)

No primeiro caso, consta o lançamento do cheque “850001” no dia 05/09/2018 no

campo “II.b. HISTÓRICO” (linha 17 – Print do Demonstrativo do Extrato da Conta Corrente).
Já na Relação de Pagamentos, o lançamento no campo “II.e. DATA DO PGTO.”
correspondente ao mesmo cheque, aparece no dia 10/10/2018 (linha 12 - Print da Relação

de Pagamentos).
2)

No segundo caso, não consta nenhum lançamento do cheque “850016” no campo

“II.b. HISTÓRICO” do Demonstrativo do Extrato da Conta Corrente, porém, consta no campo
“II.d. HISTÓRICO” da Relação de Pagamentos, um lançamento com o histórico “850016”

(linha 25 - Print da Relação de Pagamentos).
Print do Demonstrativo do Extrato
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Print da Relação de Pagamentos

O relatório de críticas identificou que nas linhas “12” e “25” da Relação de Pagamentos há
erros nos campos “II.e. DATA DO PGTO.” e “II.d. HISTÓRICO”. Cabe a análise individual para
saber em qual das duas situações descritas no início desse tópico, cada crítica se
correlaciona.
Basta corrigir os lançamentos indevidos e tentar novamente o envio das planilhas.

5.3.2. Críticas no campo “II.a. ITEM ORÇAM.” das Relações de Pagamentos
Em regra, os itens orçamentários ou descrições lançadas no campo “II.a. ITEM ORÇAM.” das
Relações de Pagamentos, deverão estar previstos no último orçamento aprovado pela
ANCINE. Contudo, conforme informado no §1º do Art. 44 da IN 125/2015, há a
possibilidade de inclusão de novos itens orçamentários durante a fase de execução do
projeto, que deverá contudo, ser devidamente justificado para avaliação posterior.
Além disso, há sempre a possibilidade de “erros de digitação” em determinados itens
orçamentários

que, consequentemente,

não

estarão

inseridos

no

Demonstrativo

Orçamentário.
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A possibilidade de erro é ainda maior quando for utilizada a descrição do item orçamentário
(ao invés do código da rubrica), uma vez que qualquer diferença entre os textos
inviabilizará a correlação.
Exemplo:
Nesse projeto, a proponente considerou os itens orçamentários “02.05.01” e “02.05.03”
nas linhas “54” e “56” e a descrição “Passagem aérea - SP/RJ” na linha “55”, do
Demonstrativo Orçamentário.
Print do Demonstrativo Orçamentário

Na Relação de Pagamentos, a proponente lançou a descrição “Pass. Aer. - SP/RJ” nas linhas
“12”, “13” e “14” e o item orçamentário “02.05.03” na linha “15”.
Print da Relação de Pagamentos
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Como o item orçamentário “02.05.03” (linha 15 - Print da Relação de Pagamentos) foi
lançado corretamente no campo “IV.a. ITEM ORÇAM.” do demonstrativo orçamentário, o
STR foi capaz de identificar e correlacionar com sucesso.
Já a descrição “Pass. Aer. - SP/RJ” (linhas 12, 13 e 14 - Print da Relação de Pagamentos) foi
lançada em desacordo com a descrição do item lançado no campo “IV.b. DESCRIÇÃO” do
demonstrativo orçamentário.
Após a identificação do erro, basta a proponente lançar a descrição “Passagem aérea SP/RJ” nas linhas “12”, “13” e “14” da Relação de Pagamentos, e tentar novamente o envio
das planilhas.
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6. Envio das planilhas para a ANCINE
6.1. Confirmação de envio dos arquivos para a ANCINE
Após o tratamento de todas as críticas, as planilhas poderão ser enviadas para a ANCINE.
Com o sucesso do envio, o STR apresentará uma relação consolidada com todas as
planilhas que foram carregadas, informando a data e a hora que foram enviadas.

Após o sucesso no envio das planilhas, a confirmação abaixo é enviada para o e-mail
cadastrado da proponente na base da ANCINE:
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ATENÇÃO
A proponente deverá imprimir esse e-mail e enviar junto à documentação de Prestação de
Contas.
Caso não receba o e-mail de confirmação, a proponente deverá entrar em contato com a
ANCINE para conferir se o e-mail cadastrado está correto e, caso necessário, solicitar a
regularização.

6.2. Visualização dos arquivos enviados para a ANCINE
Após o envio das planilhas para a ANCINE, o STR apresenta a tela consolidada com todos
os arquivos enviados.

download das mesmas.

Nessa tela, só é possível visualizar as planilhas enviadas e fazer o
A visualização é possível clicando no ícone “Ações”:
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6.3. Alterações e inclusões de novas planilhas
Após o envio das planilhas para a ANCINE, o STR não permite mais alterações nos
documentos ou inclusões de novas planilhas para o mesmo SALIC ou Processo.
Se a proponente tentar incluir novas planilhas com o número de SALIC ou Processo de um
projeto já enviado, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

A título de exceção, caso a proponente, de forma proativa, perceba que deixou de incluir
um ou mais arquivos, ou identificou erros nos arquivos enviados que necessitam de
correção, poderá entrar em contato com a Coordenação de Prestação de Contas (CPC), com
os esclarecimentos devidamente fundamentados para análise do mérito. Se acatado, a
ANCINE internamente excluirá da base todos os arquivos antes enviados e liberará o
sistema para que sejam feitas novas inclusões.
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A solicitação com os devidos esclarecimentos deverá ser feita para a ANCINE através de email, contendo os dados e o endereço abaixo:
e-mail: prestacao.contas@ancine.gov.br
Assunto: Autorização para ajustes nas planilhas carregadas no STR – SALIC: XX-XXXX
Sugestão de conteúdo do e-mail:
Pelo(s) motivo(s)

(justificar o(s) motivo(s)) , identificamos a necessidade de ajustes nas

planilhas que foram carregadas no STR, referente ao projeto informado abaixo.
Solicitamos a exclusão dos arquivos na base de dados e nos comprometemos a realizar o

download das planilhas enviadas, para que possamos gerar uma nova carga com as
atualizações realizadas.
Proponente: (informar a razão social)
CNPJ: (informar o CNPJ da proponente)
SALIC: (informar o número do SALIC do projeto)
Data de envio: (informar a data do envio das planilhas – data informada pelo STR)
Código do envio: (informar o código do envio das planilhas – informado pelo STR)
ATENÇÃO
Conforme informado anteriormente, para que a proponente possa realizar qualquer ajuste
ou inclusão, todas as planilhas enviadas deverão ser excluídas da base pela ANCINE. Por
esse motivo, a proponente deverá fazer o download de todas elas, antes de enviar o e-mail
solicitando a exclusão, para evitar perda dos arquivos que já foram tratados e que não
possuem críticas.
Por fim, alertamos que o envio dos arquivos pelo STR não configura como efetiva entrega
da prestação de contas.

Trata-se apenas da entrada dos dados por meio de sistema

automatizado, não substituindo a apresentação do conjunto de documentos integrantes,
detalhado na IN 124/2015 e no Manual de Prestação de Contas.
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7. Informações Complementares
7.1. Relatórios de criticas do STR – pré-justificativas – execução financeira
Com as planilhas na base da ANCINE, o STR critica automaticamente a incidência de
lançamentos que carecem de justificativa e/ou documentação complementar.
Algumas horas após o recebimento das planilhas pela ANCINE, o STR enviará
automaticamente e-mail informando as despesas inseridas na Relação de Pagamentos que
suscitaram alguma dúvida quanto a sua execução.

Esse e-mail terá como anexo os

relatórios de despesas; objeto de críticas pelo STR, cujas execuções precisam ser melhor
esclarecidas.
Além do e-mail, esses relatórios também ficarão disponíveis para download no STR.
Quando a proponente acessar novamente o sistema, a tela abaixo aparecerá, uma única
vez, indicando que há relatórios de pendências (pré-justificativas).
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Ao clicar em

o quadro de listagem apresentará todos os projetos enviados da

proponente, incluindo o link

.

É através desse link que os relatórios poderão ser

acessados a qualquer momento.

O ícone

informa as orientações que deverão ser seguidas pela proponente para atender

cada diligência. As mensagens são ativadas direcionando o “mouse” no ícone e são as
mesmas enviadas no e-mail de pré-justificativas.

O ícone

possibilita o download dos

relatórios.
Durante o período em que a proponente estiver preparando as justificativas, o quadro de
listagem continuará apresentado o ícone

.
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7.2 Envio de justificativas
A partir do recebimento do e-mail solicitando informações complementares para a sua
prestação de contas, a proponente deverá apresentar:
1) Cópia dos documentos solicitados; e
2) Justificativas para os apontamentos constantes no e-mail.
Esses documentos deverão ser encaminhados para a ANCINE através de e-mail, contendo
os dados e o endereço abaixo:
e-mail: prestacao.contas@ancine.gov.br
Assunto: Informações Complementares - Prestação de Contas - Projeto: "Nome do Projeto"

- Processo: XXXX.XXXXXX/XXXX-XX / SALIC: XX-XXXX
Sugestão de conteúdo do e-mail:
Proponente: (informar a razão social)
CNPJ: (informar o CNPJ da proponente)
SALIC: (informar o número do SALIC do projeto)
Data de envio: (informar a data do envio das planilhas – data informada pelo STR)
Código do envio: (informar o código do envio das planilhas – informado pelo STR)
Em resposta ao e-mail enviado pela ANCINE no dia "dd/mm/aaaa", segue(em) em anexo
o(s) documento(s) solicitados e/ou justificativa(s) abaixo:
"Campo livre para apresentar as justificativas"
A este e-mail, deverá ser anexada cópia do e-mail de solicitação das justificativas.
ATENÇÃO
Não é para responder o e-mail de informações complementares enviado pela ANCINE. Conforme
informado acima, a cópia do referido e-mail deverá ser anexada ao e-mail de resposta.

Após a proponente realizar o envio das justificativas para a ANCINE, o ícone

será

desabilitado em alguns dias.
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8. Controle de Versões
A ANCINE poderá executar atualizações neste Manual, visando melhorar a qualidade das
orientações.
Qualquer alteração implantada será documentada no quadro abaixo, mantendo o histórico
da evolução deste documento e a transparência do processo.
Data

Versão

Área

Pág.

Histórico das Alterações

18/12/2018

1.0

CPC/SFO

Todas

Criação da 1º versão do Manual
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