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1. Introdução
O módulo contábil  do SICADI  tem como objetivo processar os balancetes  das 

EFPCs  -  Entidades  Fechadas  de  Previdência  Complementar,  utilizando  recursos  de 
transmissão  via  internet,  de  maneira  clara,  objetiva  e  segura,  produzindo  respostas 
automáticas no resultado do processamento.

2. Descrição do Sistema
O modulo contábil do SICADI tem as seguintes funcionalidades: gerar, captar e 

processar  as  informações  contábeis  de  uma  EFPC.  Essas  informações  estão  em 
arquivos  XML.  Esse  modulo  é  constituído  de  duas  aplicações:  aplicação  cliente  e 
aplicação Web (SICADI).

A  aplicação  cliente  é  responsável  por  gerar  o  arquivo  XML,  ou  a  partir  das 
inserções de lançamentos manuais ou da conversão dos dados contábeis no formato 
atual em TXT (Ofício Circular N. 03 /DECON/SPC de 17 março de 2004) para XML. 
Essa aplicação também tem como funcionalidade pré-validar os dados contábeis antes 
do  envio  do  arquivo  para  processamento  pelo  servidor,  evitando  assim,  reenvios 
desnecessários.

A aplicação Web é responsável por captar os arquivos XML gerados e consultar 
os  arquivos  já  processados,  obtendo  os  resultados  dos  processamentos  e  as 
informações  dos  possíveis  erros.  Essa  aplicação  também  tem  como  funcionalidade 
processar  os  arquivos  e  enviar  para  EFPCs,  por  e-mail,  um relatório  completo  dos 
resultados dos processamentos.

O uso da aplicação cliente é totalmente dispensável, visto que o arquivo XML 
pode ser gerado pelos sistemas contábeis das EFPCs, porém o uso do modulo contábil 
pela Web (SICADI) é obrigatório.

O modulo contábil por está dentro do sistema SICADI, utiliza o SAA para controle 
de acesso dos usuários, permitindo privilégios diferenciados nas execuções das funções 
disponíveis no sistema.

3. Opções de Acesso do Sistema
• Envolvidos

Usuário SPC – Funcionários da SPC com autorização para realizar consultas 
dos arquivos enviados. 

Usuário EFPC – Funcionários da Entidades com autorização para envio e 
consulta dos arquivos.

• Condições Prévias
O Usuário deverá efetuar o seu “logon”,  sendo que para tal,  deverá estar 
cadastrado no sistema de controle de acesso da DATAPREV (SAA).
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4. Aplicação WEB

O modulo contábil é acessado através da opção 5 Demonstrativo Contábil > Gerenciar 
Arquivos.

1. Demonstrativo Contábil > Gerenciar Arquivo
Para acessar o Módulo Contábil, parar com o apontador do mouse em cima da imagem 
destacada na figura acima.
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Clique na seguinte opção de acesso aos dados do Módulo Contábil: 

1.1 Envio

Ao acionar a opção  Envio, o sistema exibe a tela  Envio de Arquivo.  Esse opção 
estará disponível somente para o Perfil EFPC.

• Selecionar a opção ‘Menu’ (Lateral direita), para voltar ao Menu Principal.
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• Selecionar a opção ‘Sair’ (Lateral direita), para fechar a janela do navegador e sair do 
sistema.

• Selecionar a opção ‘Procurar...’, para exibir uma tela para selecionar o arquivo com 
extensão .xml.

• Selecionar a opção ‘Enviar’, para enviar o arquivo selecionada na opção anterior.

• Selecionar a opção ‘Limpar’, para limpar a caixa de texto Arquivo.

1.2 Consulta

Ao acionar a opção Consulta, o sistema exibe a tela Consulta de Arquivos.

• Selecionar a opção ‘Listar’, para exibir os arquivos baseados no filtro selecionado. 
As opções disponíveis para o filtro da consulta são:

 Data de Envio:  Consultar os arquivos enviado em um determinado período 
definido pela data inicial e final.

 Situação: Consultar os arquivos pela situação, que pode ser: Não processado, 
processado, rejeitado.

• Selecionar  o  link  formado  pela  data  do  arquivo  (imagem abaixo),  para  exibir  os 
detalhes do processamento arquivos.
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• Depois  de  selecionada  a  opção  acima,  o  sistema  exibe  a  tela Log  de 
Processamento.

5. Aplicação Cliente

A aplicação  cliente  possui  três  opções  no  menu  principal,  como  mostrado  figura 
abaixo:
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1.1 Balancete Contábil > Validar Balancete

• Ao acionar a opção Balancete Contábil > Validar Balancete, o sistema exibe a tela 
Validar Balancete.

• Preencher a caixa de texto Arquivo [Atual] com o caminho para o arquivo que será 
validado.

• Preencher a caixa de texto  Arquivo [Anterior] com o caminho para o arquivo do 
período anterior, que será usado pela validação de saldo inicial.

• Selecionar as opções de validação, que são as quatro opções exibidas na imagem 
anterior: Saldo Inicial (Necessário informar o Arquivo [Anterior]), Totalizações, Regras 
de consistência e Natureza da Conta.
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• Selecionar a opção ‘Fechar, para retornar à tela principal do sistema.

• Selecionar a opção ‘Validar’, para iniciar o processamento do arquivo. Existem três 
resultados possíveis:

 Arquivo processado com Sucesso: 

 Arquivo processado com Erro:

 Arquivo não processado:
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1.2 Utilitários > Converter Formato Balancete

• Ao acionar a opção Utilitários > Converter Formato Balancete, o sistema exibe a 
tela Converter Formato Balancete.
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• Selecionar o botão ao lado da caixa de texto ‘Arquivo TXT’, para exibir uma tela para 
selecionar o arquivo com extensão .txt  que contém os dados contábeis no formato 
antigo.

• Selecionar o botão ao lado da caixa de texto ‘Arquivo XML’,  para exibir  uma tela 
para  definir o arquivo com extensão .xml  que será gerado a partir  dos dados do 
arquivo .txt fornecido no item anterior.

• Preencher a caixa de texto  E-mail com o e-mail usado para envio do relatório de 
processamento.  Casa  haja  necessidade  de mais  de um e-mail  deve-se adicionar 
(todos) ou excluir os e-mails usando os dois botões, o primeiro botão encontra-se ao 
lado da caixa de texto 'E-mail' (Botão adicionar) e o outro logo abaixo.

• Selecionar a opção ‘Fechar, para retornar à tela principal do sistema.

• Selecionar a opção ‘Converter’, para iniciar a conversão do formato antigo (.txt) para 
o novo formato (.xml).
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